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كلمة المركز
الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  يف  والربامج  الأن�سطة  تتكامل 
خلدمة اللغة العربية فيما يحقق روؤيته العامة يف دعم الأفراد وامل�ؤ�س�سات التي 
تعمل يف خدمة اللغة العربية، واإيجاد حالة اإيجابية من العمل امل�سرتك، والت�ا�سل 
الرباجمي واملعريف؛ حتقيقًا لأهدافه و�سيا�ساته العامة، ومتثياًل لال�سم الكرمي 

الذي يت�سرف بحمله، واللغة الكرمية التي يخدمها.
يجتهد  اأمنائه  جمل�ض  وروؤية  التعليم  وزير  العام  امل�سرف  معايل  من  وبدعم 
امل�ؤ�س�ساتية  اجله�د  تفعيل  منها:  متعددة،  دولية  دوائر  �سمن  العمل  يف  املركز 
 ١٨ ياأتي يف  الذي  العربية  باللغة  الحتفاء  الدويل يف  مل�اكبة احلدث  ال�سع�دية 
دي�سمرب من كل عام، ويخطط املركز لهذه املنا�سبة �سن�يا؛ لتك�ن منربًا لإطالق 
ب�سنة  الحتفاء  من  ي�مًا  ولتك�ن  العلمي.  والنقا�ض  اجله�د،  وتقييم  املبادرات، 
من الإجناز ال�سابق اأو التهي�ؤ لعام قادم؛ ل اأن تك�ن لالحتفاء اخلطابي املجرد.
وميثل الي�م العاملي للغة العربية م�سارًا من امل�سارات التي ين�سط فيها املركز؛ 
اللغ�ي  والتخطيط  الدويل  والتعاون  الن�سر  يف  الأخرى  م�ساراته  مع  لتتكامل 
لغات  اأقدم  من  العربية  اللغة  تعد  اإذ  وغريها؛  وامل�ؤمترات  العلمية  وامل�سروعات 
ال�سامية  املجم�عة  لغات  اأكرث  من  اأنها  كما  عمرا،  واأط�لها  ا�ستخداما  العامل 
للقراآن الكرمي الذي يت�سل  متحدثني، وت�ستمد خل�دها وانت�سارها من ك�نها لغة 
الي�مية  الدينية  ال�سعائر  يف  كلماتها  بع�ض  ا�ستخدام  خالل  من  العامل  ُخُم�ض  به 
الرئي�سة، اإ�سافة اإلى اأنها لغة يت�سل بها كثريون لأ�سباب ق�مية اأو ثقافية اأو علمية.
العام  لهذا  العاملي  ي�مها  يف  بالعربية  لالحتفاء  الرباجمية  اخلطة  و�سمن 
للغة  ال�سع�دية  العلمية  )اجلمعية  مع  بال�سراكة  املركز  �سعد  ١٤٣٧هـ-2٠١5م 
بال�سراكة مع اجلهات  التي عقدها املركز  الندوات  العربية( لإقامة واحدة من 
العلمية املختلفة، وي�سم هذا الكتاب النتاج العلمي يف تلك الندوة، ويتطلع املركز 

اإلى مزيد من التعاون يف هذا املجال وغريه من اأوجه خدمة اللغة العربية.

الأمني العام
د.عبداهلل بن �شالح الو�شمي
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كلمة الجمعية
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، اأما بعد:

فياأتي الي�م العاملي للغة العربية هذا العام )١٨ دي�سمرب 2٠١5م، امل�افق ٧ ربيع 
منظمة  اختارته  الذي  العن�ان  وه�  العربية(،  )اللغة  عن�ان  ١٤٣٧هـ( حتت  الأول 
بهذه  الحتفاء  م��س�ع  ليك�ن  )الي�ن�سك�(؛  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم 
اللغة العاملية يف هذه ال�سنة، وهذا العن�ان ـ بال �سك ـ يعك�ض تقدير املجتمع العاملي 
للغة العربية واإ�سهاماتها، التي ل ينكرها اإل مكابر اأو جاهل، عرب الأط�ار التاريخية 
املختلفة، التي بدت ب��س�ح يف تفاعلها احل�سارات الغارقة يف القدم، وما تركته تلك 
احل�سارات القدمية من اإرث ثقايف وعلمي، حيث اأ�سهمت اللغة العربية يف نقل ذلك 
الإرث بالرتجمة اإليها، ثم تهذيبه والإ�سافة عليه اإ�سافات كثرية، كان لها الف�سل 
الإ�سالمية  احل�سارة  عملت  ثمَّ  تقدمها،  عجلة  ودفع  واملعارف،  العل�م  تط�ر  يف 
العربية بعد ذلك على نقل كل ذلك اإلى الأمم الأخرى، ومن َثمَّ كانت حلقة و�سل بني 

ح�سارات ال�سرق والغرب، ونربا�سًا للح�سارة الإن�سانية عامة.

وبهذه املنا�سبة العاملية جاءت ندوة )اللغة العربية والعل�م(، التي ُعقدت بتنظيم 
واجلمعية العلمية ال�سع�دية للغة العربية ومركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل 
التي  واملركز،  اجلمعية  بني  املميزة  لل�سراكة  امتدادًا  وذلك  العربية؛  اللغة  خلدمة 
والتاآزر بني  التعاون  بت�قيع مذكرة  وُت�ِّجت  واملنا�سط،  الفعاليات  اأثمرت عددًا من 

اجلهتني.

اء الكرام،  ويف هذا املقام ن�سعد اأن ن�سع اأوراق تلك الندوة العلمية بني اأيدي القرَّ
حماور  اأثروا  الذين  املتخ�س�سني،  الأ�ساتذة  من  نخبة  اإعدادها  يف  �سارك  التي 
الندوة ـ م�سك�رين ـ باأطروحاتهم واآرائهم العلمية النَّرية. وقد حر�سنا عند التنظيم 
اللغة  حل�س�ر  خمتلفة  ج�انب  ت�سمل  عامة،  حماورها  تك�ن  اأن  للندوة  والإعداد 
اإ�سهامات  الآتي:  النح�  على  املحاور  فجاءت  واملعارف،  العل�م  ميادين  يف  العربية 
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اللغة العربية يف التط�ر العلمي والفكري على مدى القرون، والعربية والعل�م: نح� 
كتابة علمية �سحيحة، وو�سائل النُّه��ض باللغة العربية يف امليادين املعرفية والعلمية، 
وواقع اللغة العربية الي�م يف املجالت العلمية والتقنية، وتدري�ض العل�م التطبيقية 

باللغة العربية )تدري�ض الطب من�ذجًا(.

اأتقدم بال�سكر والتقدير ل�سعادة الدكت�ر  اأن  اإلَّ  وبعد، فال ي�سعني يف هذا املقام 
عبداهلل بن �سالح ال��سمي )الأمني العام ملركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل 
خلدمة اللغة العربية(، كما ميتد ال�سكر والتقدير اإلى ال�سادة اأع�ساء جمل�ض الإدارة 
باجلمعية العلمية ال�سع�دية للغة العربية، وال�سكر م��س�ل اإلى الأ�ساتذة امل�ساركني يف 
اإعداد الأوراق العلمية، وكل العاملني الذين اأ�سهم�ا يف اإجناح هذه الفعالية العلمية.

رئي�س جمل�س اإدارة 
اجلمعية العلمية ال�شعودية للغة العربية

د.اأحمد بن حممد الع�شيب
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إســهامات اللغة العربّية في التطّور 
العلمــي والفكري على مدى القرون

أ.د.عبدالعزيز بن حميد الحميد

األستاذ بقسم النحو والصرف 
وفقه اللغة

كلية اللغة العربية ـ جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مدخل:
عند النَّظر يف تاريخ العربّية عرب الع�س�ر ن�سهد تطّ�رًا جلّيًا مّرت به ابتداًء ببزوغ 
�سم�ض الإ�سالم، ثّم مرورًا بالع�س�ر الإ�سالمّية املت�الية، فقد كانت العربّية يف تلك 
الع�س�ر ت�ساير التقّدم احل�سارّي الذي �سهده املجتمع العربّي، فكانت تلّبي متطّلبات 

اأهلها يف التعبري عن حاجاتهم يف كّل مناحي احلياة.

املعرفة  لنقل  اأداًة  كانت  فقد  متكلِّميها  بني  للت�ا�سل  اأداًة  العربّية  كانت  وكما 
املرتجمة من اللغات الأخرى، كما كانت اأداًة للت�ا�سل الداخلّي واخلارجّي، بالإ�سافة 

اإلى اأنَّها اأ�سهمت يف تطّ�ر العل�م والفكر عرب الع�س�ر العربّية.

يت�سل هذا البحث املخت�سر باإ�سهامات العربّية يف التقّدم احل�ساري، وه� ميدان 
وا�سع ي�سعب ح�سر ج�انبه يف مثل هذا البحث املخت�سر، فحّقه تاأليف عّدة كتب 
به  اأ�سهمت  العاّم عن بع�ض ما  الك�سف  املراد هاهنا ه�  لكّن  املت�سّعبة،  يف ق�ساياه 
العربّية يف م�سرية احل�سارة والعل�م عرب الع�س�ر العربّية؛ ولذا ف�ساأقف عند بع�ض 

النقاط املت�سلة بامل��س�ع باخت�سار:
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العربّيــة أداٌة للتواصل:
ففي  الأخرى،  ال�سع�ب  من  بغريهم  العرب  �سالت  يف  كبري  اأثر  للعربّية  كان 
عفانـ  بن  عثمان  اأر�سله  ال�سني  اإلى  عربي  مبع�ث  اأول  نذكر  الأمم  بني  فارات  ال�سَّ
اأح�سى  وقد  ال�سني،  لإمرباط�ر  هدايا  معه  وحمل  ٣2هـ،  عام  ـ  عنه  اهلل  ر�سي 
امل�ؤّرخ�ن عدد البعثات العربّية اإلى ال�سني طيلة الدولة الأم�ية فبلغت �ست ع�سرة 
ث  فراء وَمْن ُيَتحدَّ بعثة، وه� دليل على ك�ن اللغة العربّية اأداًة للت�ا�سل بني اأولئك ال�سُّ

معهم من تلك البالد)١(. 
ول ي�سّك الناظر يف التاريخ الإ�سالمّي عرب الع�س�ر اأّن العربّية كانت اأداة الت�ا�سل 
بني امل�سلمني وغريهم، ففي الدولة الإ�سالمّية ال�ا�سعة التي �سّمت ممالك غري عربّية 
كانت العربّية هي اللغة الر�سمّية يف تلك البالد، فهي و�سيلة الت�ا�سل بني الدولة وبقّية 
ال�سّكان؛ ولذا اأ�سهم هذا يف انت�سار العربّية يف تلك البالد وتعّلم كثري من اأهل تلك 
البالد عل�َمها حلاجتهم اإلى معرفتها، ولعّل مّما ي�ؤكد هذا اأّن علماء امل�سلمني يف كّل 
اأ�سل اأعجمّي، فقد ك�سروا حاجز  العل�م، ومنها عل�م العربّية، كان كثرٌي منهم من 

الُعْجمة وتعّلم�ا العربّية حتى اأتقن�ها، ثّم اأ�سهم�ا يف تدوين العل�م وتقعيدها.
ومّما ذكره امل�ست�سرق الفرن�سي اأرن�ست رينان )١٨2٣-١٨٩2هـ( اأن العربّية كانت 
يف القرن الرابع الهجري )العا�سر امليالدي( اللغة امل�سرتكة للم�سلمني وامل�سيحيني 
وقد  الثالث،  الديانات  اأ�سحاب  بني  الت�ا�سل  لغة  كانت  فقد  اإ�سبانيا،  يف  واليه�د 
الإ�سالمية،  للثقافة  ال��سطى كانت �س�رة  القرون  الأدبية يف  اليه�د  اأّن ثقافة  ذكر 
وعند ترجمة اليه�د امل�ؤلفات العربية اإلى العربية احتفظ�ا بالكلمات العربّية اأو اأت�ا 

مبقابالتها العربية من امل�سدر اللغ�ي نف�سه، اأي اأنهم قّلدوا الن�ّض ومل ينقل�ه)2(. 

اإ�سهامات اللغة والأدب يف البناء احل�ساري لالأمة الإ�سالمية، رئي�ض التحرير اأحمد �سيخ عبد  ينظر:   )١(
ال�سالم، ط١ )ك�الملب�ر:  اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا، ١٤2٨هـ 2٠٠٧م(، ١/ ٧٨.

ينظر: مدخل اإلى تاريخ العل�م العربية والإ�سالمية- ف�ؤاد �سزكني �ض ١5٤-١55، ترجمة مازن عماوي   )2(
فرانكف�رت،  جامعة  والإ�سالمية-  العربية  العل�م  تاريخ  معهد  الإ�سالمي،  العامل  يف  والتقنية  )العل�م 

اأملانيا ١٤2٧هـ 2٠٠٧م(.
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مثــال علــى كــون العربّية عنصرًا في التواصل العلمّي:
يتلّخ�ض هذا املثال يف اأّن نقد العامل الأندل�سّي ابن حزم ـ رحمه اهلل ـ للت�راة قد 
انتقل اإلى فيل�س�ف اأوروبّي جاء بعد ابن حزم بعّدة قرون، وه� باروخ ا�سبين�زا، الذي 
ولد يف اأم�سرتدام به�لندا عام ١٦٣2م، وقد هاجرت اأ�سرته من الأندل�ض اإثر �سق�ط 
اإ�سبانيا، وقد تعّر�ض اليه�د للق�س�ة؛  غرناطة �سنة ١٤٩2م على يد فرديناند ملك 
ممتلكاتهم،  م�سادرة  بعد  الأندل�ض  من  خروجهم  اأو  الن�سرانّية  على  لإجبارهم 

وت�يف �سنة ١٦٧٧م/١٠٨٧هـ.
املن�س�بة  بالت�راة  امل�سماة  اخلم�سة  الأ�سفار  لن�س��ض  درا�سته  �سبين�زا  اآثار  من 
الاله�ت  )ر�سالة يف  كتابه  اأفرد معظم  وقد  ـ  وال�سالم  ال�سالة  عليه  ـ  م��سى  اإلى 
ة حلفظ  وال�سيا�سة()١( لهذه الدرا�سة. ويف درا�سته تناول الظروف العاّمة واخلا�سّ
ـ  ـ عليه ال�سالة وال�سالم  اإلى م��سى  الت�راة وروايتها ونقلها؛ ملعرفة �سّحة ن�سبتها 
ل يف درا�سته اإلى عدم �سّحة تلك الأ�سفار، فنفى اأْن يك�ن م��سىـ  وَمْن كاتبها؟، وت��سّ
عليه ال�سالة وال�سالم ـ كتبها، واأثبت اأّن كاتبها عا�ض بعد م��سى بزمن ط�يل، واأّن 

م��سى كتب �ِسْفرًا خمتلفًا عنها. 
وقد ا�ستدّل ا�سبين�زا على تلك النتائج بن�س��ض من الت�راة نف�سها، تدّل على اأّن 
اأْن يك�ن  كاتبها كان يتحّدث عن م��سى بك�نه �سخ�سًا اآخر غري امل�ؤّلف، ول ميكن 
ها على اأّن كاتبها  م��سى ه� الذي كتبها ثّم حتّدث عن نف�سه، كما اأّنه ا�ستدّل من ن�سّ
حتّدث عن اأ�سياء حدثت بعد م��سى بزمن ط�يل، وعن اأ�سماء اأماكن مل تعرف اإّل 

بعد م�ت م��سى ـ عليه ال�سالة وال�سالم ـ بزمن ط�يل.
اأّما اأ�سل منهجه الذي �سلكه يف نقد ن�س��ض الت�راة، فريّجح بع�ض املفكرين اأّنه 
ونقده،  الت�راة  ن�ّض  در�ض  فقد  هـ،   ٤5٦ �سنة  ت�يف  الذي  الأندل�سي  حزم  ابن  من 
التاريخّي  ال�ستقراء  وا�ستخدم  ط�يل،  بزمن  م��سى  بعد  اأُّلفت  اأّنها  اإلى  وت��سل 

ترجمه من الفرن�سية الدكت�ر ح�سن حنفي، ون�سرته الهيئة امل�سرّية العاّمة للتاأليف والن�سر بالقاهرة   )١(
عام ١٩٧١م. 
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منها  فا�ستدّل  وروايتها،  ونقلها  وحفظها  الأ�سفار  بتدوين  اأحاطت  التي  للظروف 
على اأّن بني اإ�سرائيل مل تكن لديهم الظروف املهّياأة حلفظ الت�راة، فقد تقّلب�ا بني 
التي  والنتائج  حزم  ابن  اإليها  و�سل  التي  النتيجة  وكانت  والكفر.  والف�سق  الإميان 

و�سل اإليها )ا�سبين�زا( مّتفقة يف جمملها. 

اأّما عن ال�سلة بني املفكرين وبينهما قرابة خم�سة قرون فه� ابن عزرا الغرناطي، 
وه� حرب يه�دي عا�ض يف غرناطة بعد ابن حزم مبائة �سنة، وعا�ض ابن حزم فيها، 
واّطلع ابن عزرا على مناظرات ابن حزم لأحبار اليه�د، وعلى كتبه ومنها )الف�سل 
يف امللل والأه�اء والنحل( و)الرّد على ابن النغريلة(، ونقد ابن عزرا نف�سه الت�راة،  
ثّم قراأ )ا�سبين�زا( اآثار ابن عزرا، واأ�سار اإلى نقده الت�راة، اإّل اأّنه زاد على ما ذكره 

ابن عزرا.

وعليه فيك�ن اأ�سل املنهج الذي اّتكاأ عليه )ا�سبين�زا( يف نقده الت�راة ماأخ�ذًا من 
ابن حزم)١(، ومبا اأّن ابن حزم كتب كتبه بالعربّية، ثم قراأها ابن عزرا الغرناطي 
بالعربّية، فالعربّية كانت و�سيلة الت�ا�سل بني ابن حزم وابن عزرا، ولعّل ابن عزرا 

كتب كتبه بالعربّية ثّم ُترجمت اإلى اإحدى اللغات الأوربّية التي قراأها بها �سبين�زا.

العربّيــة وعاء العلوم:
بل  فيها،  فاعاًل  عن�سرًا  واأ�سبحت  متعّددة،  عل�م  نه�سة  يف  العربّية  اأ�سهمت 

اأ�سبحت ال�عاء الذي يحملها، ومنها:

عل�م ال�سريعة التي تعتمد على اللغة يف بنائها، مثل: التف�سري والفقه، بل اإّن اللغة 
املف�سَر على فهم مراد اهلل  اللغُة  ُتعني  التف�سري  للمف�ّسر والفقيه، ففي  تاأتي �سرطًا 
وجّل،  عّز  اهلل  كالم  معنى  بيان  لي�ستطيع  الكلم،  م�اقع  ومعرفة  الكرمي،  كتابه  يف 

حزم  ابن  بني  الن�ّض  نقد  منهج  منهجيهما:  بني  وال�سلة  للت�راة  وا�سبين�زا  حزم  ابن  نقد  عن  ينظر   )١(
الأندل�سي وا�سبين�زا  د.حمّمد عبد اهلل ال�سرقاوي )القاهرة: مطبعة املدينة(، ولالطالع على ما كتبه 
ا�سبين�زا راجع كتابه )ر�سالة يف الاله�ت وال�سيا�سة(، �ض2٦5 وما بعدها. وُينظر يف امل��س�ع: اأعمال 

امل�ست�سرقني العربية يف املعجم العربي، عبد العزيز احلميد ١/٨2-٨٣.
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ومثله يف احلديث بل ا�سُتحدثت عل�ٌم؛ لت�سهيل معرفة تلك ال�سلة بني اللغة وعل�م 
ال�سريعة، مثل )غريب القراآن( و)غريب احلديث( لبيان الَغِريَبنْي. ويف الفقه تاأتي 

اللغُة عاماًل اأ�سا�سّيًا ل�ستنباط الفقيه الأحكاَم ال�سرعّية من القراآن وال�سّنة.

اأّلف علماء امل�سلمني يف العل�م الأخرى كالطّب والفلك والهند�سة وغريها، وكان 
ثّم  امل�سلمني،  عند  وتطّ�رت  العل�م  تلك  ارتقت  فقد  ذلك  ومع  بالعربّية،  تاأليفهم 
العلمّي  بالتقّدم  العل�م  تلك  فاأ�سهمت  فقراأوها  بالعربّية،  وهي  الغرب  اإلى  انتقلت 

واحل�سارّي عند الغرب، وه� اأمٌر معل�م م�سه�ر.

ال�سريعة  عل�م  �س�اء  العرب،  اإلى  العل�َم  تلك  حمل  الذي  ال�عاء  هي  هنا  واللغة 
ت تلك العل�م اإلى الأمم الأخرى وهي  اأو عل�م اللغة، اأو غريها من العل�م، ثّم َعرَبَ
مكت�بة بالعربّية، فمنهم من قراأها بالعربّية، ومنهم من ترجمها ليقراأها الناطق�ن 

بتلك اللغات.

والناظر يف انت�سار املخط�طات العربّية يف العامل ينده�ض من اأعدادها الهائلة يف 
كثري من بالد العامل، وه� ما ي�ؤكد عناية غري العرب بها، وما خمازن املخط�طات 
املبث�ثة يف دول العامل، وما ت�ستمل عليه من خمط�طات عربّية، اإل دليل على هذا 
الأمر، فقد نَهَلت الأمم الأخرى منها �س�اء بقراءتها بالعربّية اأو ترجمتها اإلى لغاتها 

املختلفة.

وقد كانت العربّية عاماًل فاعاًل يف ترجمة العل�م منها واإليها، فهي ال�عاء الذي 
ا�ستقبل الكتب التي ُترجمت من لغات اأخرى اإليها، وهي ال�عاء الذي اأ�سهم يف ن�سر 

العل�م بنقلها اإلى لغاٍت اأخرى.

أثــُر العربّية على غير العرب:
كان للعربّية اأثٌر عجيٌب على من تعّلمها من غري العرب، �س�اء َمْن تعّلمها منهم 
الأولى، فالعربّية  لغَته  فاأ�سبحت  الإ�سالمّية  البالد  ن�ساأ منهم يف  َمْن  اأو  ثانية،  لغًة 
مل تعْد لغًة اأجنبّيًة عليهم بل اأ�سبحت لكثري منهم اأقرَب اإليهم من لغاتهم الأٌّمات، 
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اإب�سار ه�ؤلء الأعاجم �سيئًا من  اإليها اجنذابًا عجيبًا، ولعّل  فقد اجنذب بع�سهم 
فيما  بها،  الإعجاب  اإلى  دفعهم  ما  ه�  الأ�سلّية  لغاتهم  عن  ومتّيزها  خ�سائ�سها 

اعتاد العرب عليها ولذا فال يب�سرون كثريًا مّما يب�سره غريهم من العجم.

الزخم�سرّي،  بلغتهم  اعتزازهم  من  اأكرث  بالعربّية  اعتّزوا  الذين  الأعاجم  ومن 
ففي مقدمة كتابه )املف�سل( قال: »اهلَل اأحمُد على اأن جعلني من علماء العربية، 
اأن�سارهم  �سميم  عن  اأنفرَد  اأن  يل  واأبى  والع�سبية،  للعرب  الغ�سب  على  وَجَبلني 
واأمتاز، واأن�س�ي اإلى لفيف ال�سع�بية واأنحاز، وع�سمني من مذهبهم الذي مل ُيْجِد 
اأب� الريحان  اعنني«)١(. وقال  عنني وامَل�ْسَق باأ�ِسّنة الطَّ �ْسَق باأل�سنة الالَّ عليهم اإل الرَّ
البريوين العامِلُ ال�سهري، الفار�سي الأ�سل: »واهلل، لأَْن اأُْهجى بالعربية، اأحبُّ اإيلَّ من 

اأن اأُمدح بالفار�سية!«.

وعلى مدى التاريخ كان لهذا الإعجاب وحّب العربّية لدى الأعاجم اأثٌر يف اجتاههم 
اإلى درا�ستها والتاأليف فيها، اأّما ك�ن كثري من علمائها منهم فه� اأمٌر بنّي، فال يحتاج 
ة يف الع�س�ر  اإلى مزيد بيان، كما اأّن اإعجاب كثري من الدار�سني الأعاجم بها، وخا�سّ
ينتِه  اأمٌر م�سه�ر، لكّن هذا امل�قف مل  امل�ست�سرقني، فه�  ُيعّدون من  املتاأخرة مّمن 
عند الإعجاب بالعربّية، بل كان له اأكرب الأثر يف النكباب عليها؛ لدرا�ستها والتاأليف 
اأولئك على بع�ض  بل لقد متّيز  العامل،  �سّتى بالد  ون�سر كتبها املخط�طة يف  فيها، 
الن�س��ض كما  اإخراج  العلمّية، واحلر�ض على  والأمانة  املنهج  العرب يف  املحّققني 
اأرادها م�ؤّلف�ها، وه� ما يدّل على قدرتهم على قراءة ن�س��سها وفهمها ومعاجلتها 

مبا ينا�سب ميدان الكتاب والعلم الذي اأُّلف فيه.

حمّققي  بع�ض  العلمّية  الدّقة  اإلى  و�سعيهم  اأعمالهم  ح�سن  على  �سهد  وقد 
من  الغربي�ن  العلماء  ن�سره  ما  »عار�ْض  قال:  الذي  حتي  فيليب  اأمثال  من  العرب، 
املخط�طات العربّية مبا ن�سرناه نحن، قابْل  ـ مثاًل ـ )تاريخ الطربي( طبعة م�سر 
اأو )تاريخ امل�سع�دي( طبعة م�سر بطبعة باري�ض،  بـ)تاريخ الطربي( طبعة ليدن، 

املف�سل يف علم العربية، الزخم�سري، ط١ )القاهرة: مطبعة التقدم، ١٣2٣هــ(، �ض2.  )١(
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ل  مطب�عاتنا  اأّن  جتد  ؟!  جتد  فماذا  لندن؛  بطبعة  م�سر  طبعة  ال�سهر�ستاين  اأو 
تكاد تك�ن �ساحلة لال�ستعمال، بالن�سبة لرداءة ورقها وكرثة اأغالطها، وخلّ�ها من 
طبعها  من  الغاية  فكاأمّنا  النتقادّية!  واملالحظات  والتعاليق  واحل�ا�سي  الفهار�ض 
جتارّية فقط، بخالف الطبعات الأوربّية املجّملة يف الغالب باملقّدمات والفهار�ض، 

واحل�ا�سي والتدقيقات، فال يكاد ي�ستغني عنها طالب«)١(.

وه�  التحقيق،  ومناهج  باملخط�طات  مبعرفته  ا�ستهر  مّمن  اآخر  حمّققًا  اأّن  كما 
العربّية  الن�س��ض  ن�سرهم  يف  امل�ست�سرق�ن  ق  »طبَّ قال:  املنّجد،  الدين  د.�سالح 
والالتينّية(،  )الي�نانّية،  الكال�سيكّية  الن�س��ض  لن�سر  اأوربة  ُتتَّبع يف  التي  الق�اعد 
وهي ق�اعد دقيقة ت�سمن الأمانة يف اإخراج الن�ّض، وت�سمن اأْن ياأتي الن�ّض املن�س�ر 
الن�س��ض  ن�سر  يف  القرن  هذا  يف  الق�اعد  هذه  َطبَّقت  وقد  اأ�سله،  يف  ع  ُو�سَ كما 
Bibliotheca Is� يف ن�سرّياتها الإ�سالمّية DMG  العربّية جمعّية امل�ست�سرقني الأملان

قتها جمعّية  غي�م ب�ده  lamic التي كان ي�سرف عليها امل�ست�سرق الكبري هـ.ريرت، وطبَّ

Association Guillaume Bude يف فرن�سة، وتبعها من قبل جميع امل�ست�سرقني«)2(. 

اأّما العامل امل�سرّي اأحمد �ساكر ـ رحمه اهلل ـ فقد قال: »و�سيٌء نادٌر ُعني به بع�ض 
امل�ست�سرقني يف اأوروبة وغريها من اأقطار الأر�ض، ميتاز عن كّل ما ُطبع يف م�سر 
التي يطبع عنها، مهما  الأ�س�ل املخط�طة  ـ على ما يف  ـ غالبًا  الدقيقة  باملحافظة 
اختلفت، ويذكرون ما فيها من خطاأ و�س�اب، ي�سع�نه حتت اأنظار القارئني، فُرّب 
خطاأٍ يف نظر م�سّحح الكتاب ه� ال�س�اب امل�افق ملا قال امل�ؤّلف، وقد يتبّينه �سخ�ض 

اآخر عن فهم ثاقب اأو دليل ثابت«)٣(. 

الثاين ١٣٤٣هـ،  اأورّبا، فيليب حتي، جملة الهالل، ن�فمرب ١٩2٤م/ ربيع  تاريخ درا�سة امل�سرقيات يف   )١(
ال�سنة )٣٣(، 2/١٧٦.

١٩٧٦م(،  اجلديد،  الكتاب  دار  )بريوت:  ط5  املنجد،  الدين  د.�سالح  املخط�طات،  حتقيق  ق�اعد   )2(
�ض٧ـ٨.

ت�سحيح الكتب و�سنع الفهار�ض املعجمة، اأحمد �ساكر، اعتنى به عبد الفتاح اأب� غدة، ط2 )القاهرة:   )٣(
مكتبة ال�سنة، ١٤١5هـ(، �ض١٠ـ١١.
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واملّطلع على جه�د امل�ست�سرقني، على �سبيل املثال، يف حتقيق كتب اللغة واملعاجم 
لغ�ّيًا حّققه  كتابًا  ت�سعني  اأح�سيت ح�ايل  امليدان، وقد  يجد جه�دًا كبرية يف هذا 
التاأليف يف  ميدان  اأّما يف  العرب)١(.  املحّققني  منها  كثري  و�سبق�ا يف  م�ست�سرق�ن، 
عل�م العربّية قدميًا وحديثًا فاأكرث من اأْن يت�سع هذا البحث للحديث عنه، فلعّل فيما 

�سبق كفاية.

اللغة منقذ للشــعوب وعامٌل من عوامل االســتقالل 
واالستقرار:

ل اأحد ي�سّك يف اأثر اللغة يف ت�حيد الناطقني بها، وهي التي تنقذهم من التفّرق 
والتمّزق، فقد مّزقت ـ مثاًل ـ حروب نابلي�ن �سّد اأملانيا الأملان يف مطلع القرن التا�سع 
ع�سر، لكّنهم ت�ّحدوا ثانية، وكان للغة الأملانية اأثر كبري يف هذا الأمر، قال فيل�س�فهم 
املرء  ترافق  التي  اللغة  اإنَّ  ومتعادلن.  متالزمان  اأمران  والق�مية  »اللغة  فيخته: 
ا ـ نحن الأملان ـ جمتمعًا  وحتركه حتى اأعمق اأغ�ار تفكريه واإرادته، هي التي جتعل منَّ
متما�سكًا يدّبره عقل واحد، اإنَّ الذين يتكلم�ن لغة واحدة ي�ؤّلف�ن من اأنف�سهم كتلة 
ا ل نراها، اإنَّ احلدود  م�حدة، ربطت الطبيعة بني اأجزائها بروابط متينة، واإن كنَّ

التي ت�ستحّق اأن ت�سّمى حدودًا طبيعية بني ال�سع�ب هي التي تر�سمها اللغات«)2(. 

واإيطاليا،  )كاأملانيا،  وا�ستقرارها  اأقطاٍر  ت�حيد  يف  اأ�سهمت  اللغة  اأنَّ  وامل�ساَهد 
وبلغاريا، والي�نان، وغريها من دوٍل متعّددة(، بينما كان اختالف اللغات يف ال�طن 
تلك  وتفّككها، ومن  اأ�سهم يف �سعفها  ما  اأخرى، وه�  دوٍل  ال�احد عامَل �سعٍف يف 
وكذا  الرتكّية،  بغري  الناطقة  الّدول  عنها  انف�سلت  فقد  العثمانية؛  الدولة  الدول 
الإمرباط�رية النم�ساوية؛ فقد انف�سلت عنها ال�سع�ب الناطقة بغري الأملانية)٣(. ول 

املعجم  يف  العربّية  امل�ست�سرقني  اأعمال  كتابي:  امل�ست�سرق�ن  حققها  التي  الكتب  تلك  قائمة  يف  ينظر   )١(
العربي، ١/ ١٦٣-١٧٠.

اللغة بني الق�مية والعاملية، اإبراهيم اأني�ض، �ض١٠٦.  )2(
ينظر: امل�سدر ال�سابق، �ض ١٠٨.  )٣(
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دت اليه�د الذي جاوؤوا من اأقطار الأر�ض ل ت�ّحد  نن�سى اأنَّ اللغة العربية هي التي وحَّ
بينهم ق�مّيات، فهم من ق�ميات خمتلفة؛ ولذا جلاأوا اإلى اللغة لت�ّحد بينهم، فاأحي�ا 

اللغة العربية؛ لتك�ن لغتهم املقّد�سة.

كا�سحة  فكرية  ث�رة  الأمم  من  لأّمة  اأت�سّ�ر  »ل�ست  حمم�د:  جنيب  زكي  قال 
وطرائق  اللغة  بها  تراجع  عري�سة  عميقة  نظرة  بدايتها  تك�ن  اأن  اإل  للروا�سب، 

ا�ستخدامها؛ لأن اللغة هي الفكر، وحمال اأن يتغرّي هذا بغري تلك«)١(.

الدين  اإلى  اإ�سافة  ـ  العربّية  اأثر  نلحظ  فاإّننا  امل�سلمني  تاريخ  اإلى  ننظر  وحينما 
اإلى وحدة  بانتمائهم  و�سع�رهم  امل�سلمني عربًا وغري عرب،  ت�حيد  ـ يف  الإ�سالمّي 
واحدة، اأّما اأثر العربّية يف ترابط الناطقني بها عرب التاريخ، فه� اأمٌر ل يحتاج اإلى 
بيان، فعلى مدى التاريخ العربّي كانت العربّية الرابط الق�ّي بني العرب الأ�سلّيني 
والبالد العربّية التي تعّربت كال�سام والعراق وم�سر وغريها، فاأ�سبح اجلميع عربًا 
بانتمائهم اإلى احل�سارة العربّية التي ان�سّم�ا حتتها، واللغة التي اّتخذوها بدًل عن 

لغاتهم الأ�سلّية.

تأثيــر اللغــة العربيــة في كثير من لغات العالم:
مّما اأ�سهمت به العربّية خارج حدودها اأّنها اأّثرت تاأثريًا بالغًا يف كثرٍي من اللغات؛ 
لك�نها لغة القراآن الكرمي الذي ي�سعى كّل م�سلم اإلى تعّلم قراءته وفهمه؛ لذا تاأّثر كثري 
اأخرى بها، فاأخذوا من العربّية الكثري من الظ�اهر  من امل�سلمني الناطقني بلغات 
اللغ�ّية، وبع�ض وج�ه التاأّثر بالعربّية مل يقت�سر على لغات ال�سع�ب الإ�سالمّية، بل 

�سمل لغات عاملية متعّددة �سياأتي ذكرها لحقًا، ومن اأهّم وج�ه التاأثري ما يلي:

لقراءة  به:  فُكتبت  كثرية  لغاٍت  اأنظمة  على  العربّي  الكتابي  النظام  تاأثري  اأ-  
بحروفه؛  لغاتهم  فكتب�ا  بر�سمه  كثريٌة  لغاٌت  تاأّثرت  بالعربّية  القراآن  امل�سلمني 
والرغبة  الكرمي  القراآن  �سع�رهم بربكة  دوافعهم  ولعّل من  لعتيادهم عليها، 

جتديد الفكر العربي، زكي جنيب حمم�د، ط٧ )بريوت ـ القاهرة: دار ال�سروق، ١٩٨2م(، �ض2٠5.  )١(
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مبحاكاة ر�سمه.

من اللغات التي تاأثرت بالنظام الكتابي العربّي: الفار�سية، والكردية، والب��ست�، 
اجلن�بية،  والأذربيجانية  والك�سمريية،  والبنجابية،  والأوردو،  ندية،  وال�سِّ
تاأثرت  التي  الكتابات  ومن  واجلاوية.  والأوزبكية،  والب��سن�ية،  والأيغ�رية، 
بالعربّية الكتابة امل�ر�سكية )لغة الأخلاميذو(: وهي كتابة امل�سلمني لغات اإ�سبانيا 
والربتغال باحلروف العربية بعد �سق�ط غرناطة)١(. ومن اللغات كذلك اللغة 
الأفريكانية: وهي لغة امل�ستعمرين اله�لنديني يف اأفريقيا، وقد كتبها امل�سلم�ن 

بحروف عربية. وكذا اللغة الألبانية: كتبها امل�سلم�ن بحروف عربية)2(.

الإ�سالمّية:  غري  اللغات  بع�ض  ق�اعد  يف  العربّية  اللغة  ق�اعد  بع�ض  ب-  تاأثري 
اأنظمة بع�ض اللغات الأخرى وق�اعدها، ومن مظاهر  للعربّية تاأثري جلّي يف 
الأ�سبانية  اللغة  اأ�سل  وهي  الق�ستالية  اللغة  يف  العربّية  تاأثري  التاأثري  هذا 
احلديثة، فقد اأخذت من العربية امل��س�لت وبع�ض �سمائر الرفع املنف�سلة، 

وكل �سمائر الرفع املت�سلة)٣(.

جـ-  انتقال األفاظ عربّية اإلى لغات عاملّية: كرثت الكتابات يف الع�سر احلديث 
عن الألفاظ العربّية يف اللغات الأجنبّية، اأّما يف القدمي فالناظر يف الإنتاج 
اأ�سبحت  التي  الأخرى  البالد  يف  احلياة  ب��سف  املّت�سل  الفكرّي  العربّي 
الأ�سياء،  ت�سمية  يف  العربّية  الكلمات  كرثة  يلحظ  الإ�سالم  مملكة  �سمن 
وه� دليل وا�سح على انتقال تلك الكلمات اإلى تلك اللغات، وخا�سة لغات 
من  كثري  وانتقال  بالعربّية،  تاأّثرها  من  عجب  فال  الإ�سالمّية،  ال�سع�ب 
العربّية  بالعادات  يت�سل  ما  اأو  الدينّية  الألفاظ  ة  وخا�سّ اإليها،  األفاظها 

املت�افقة مع الدين.

ينظر: عاملية الأبجدية العربية، عبد الرزاق الق��سي، �ض١٤٠.  )١(
)2(  ينظر: امل�سدر ال�سابق، �ض١5٩، ١٦٦.

)٣(  ينظر: ل�سان ح�سارة القراآن، حممد الأوراغي، �ض١٣5.
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ت�سميات  وتذكر  العجم  بالد  ت�سف  التي  العربّية  الكتب  يف  النظر  وعند 
كرثة  من  الناظر  ينده�ض  واجلغرافيا(  الرحالت  )ككتب  فيها  الأ�سياء 
الألفاظ العربّية ال�سائعة يف تلك البالد، وه� اأكرب دليل على �سي�ع العربّية 
كتب  بع�ض  ا�ستعر�سنا  ول�  لديهم،  احل�سارّية  املظاهر  يف  ودخ�لها  فيها 
الرحالت كرحلة املقد�سّي )اأح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم(، اأو رحلة 
ابن بط�طة، فاإّننا �سنجدهما غنّيتني بذلك الن�ع من الألفاظ يف تلك اللغات 

الأعجمّية، وفيما يلي اأورد جمم�عتني من الألفاظ التي وردت يف الكتابني:

من الألفاظ العربّية التي ذكر املقد�شّي يف رحلته ت�شمية العجم بها:

العامل 	  ي�سم�ن  اأّنهم  الديلم  اإقليم  يف  ُجْرجان  اأهل  عن  املقد�سّي   ذكر 
ُمَعّلمًا. )�ض2٨٣()١(.

ُت�سّمى 	  وكبارها  الدراهم  �سغار  اأّن  ذكر  الديلم  اإقليم  عن  حديثه   ويف 
بالغرب املكّية واللفائف. )�ض2٨2(.

التي 	  اأّن الدواليب  اإقليم خ�ز�ستان ذكر   ويف حديثه عن نهٍر بالأه�از يف 
يديرها املاء ت�سمى الن�اعري. )�ض٣١5(.

بالقاهرّيات. 	  ال�ِسْند  دراهم  ت�سمية  ذكر  ال�ِسْند  اإقليم  عن  حديثه   ويف 
)�ض٣٦٤(.

�سمرقند 	  »ومن  قال:  امل�سرق  اإقليم  من  خرا�سان  جانب  عن  حديثه   ويف 
ْرَجل«. )�ض25٦(. اأي�ساً ديباج يحمل اإلى الرتك وثياب حمر ُت�َسمّى مُمَ

ول يخفى اأّن تلك الألفاظ العربّية دليل على اأثر العربّية يف تلك اللغات. 

الأقاليم،  معرفة  يف  التقا�سيم  اأح�سن  يف:  مل�ا�سعها  هي  فقرة  كل  اأمام  التي  ال�سفحات  اأرقام   )١(
العربّي،  الرتاث  اإحياء  دار  )بريوت:  خمزوم  د.حممد  وفهار�سه  وه�ام�سه  مقدمته  و�سع  املقد�سّي، 

١٤٠٨هـ/١٩٨٧م(.
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ومن الألفاظ العربّية التي ذكر ابن بطوطة يف رحلته ت�شمية العجم بها:

ت�سمية اأهل الهند العجلة بالعربة. )2/2١٨()١(.	 

ت�سمية اأهل الهند الأمراء باملل�ك. )١٠٤/٣(.	 

لل�سي�ف 	  وال�سراب  الطعام  فيها  يك�ن  التي  الزاوية  اإيذج  اأهل   ت�سمية 
باملدر�سة. )2/2٣(.

ت�سمية اأهل جزيرة �سيالن اآدم ببابا، وحّ�اء مباما. )٨٠/٤(.	 

ت�سمية اأهل بالد الـَمْعرَب الأْخِبَية باخليام. )٩٣/٤(.	 

مّما م�سى يت�سح مدى التاأثري الكبري للعربّية يف عّدة لغات اأعجمّية، ول عجب يف 
ذلك حينما يك�ن التاأثري يف لغات ال�سع�ب الإ�سالمّية الأخرى؛ ملا لنتمائهم لالإ�سالم 
واّت�سالهم بامل�سلمني من اأثر معل�م، لكّن العجيب ه� تاأّثر لغاٍت اأخرى ل�سع�ب غري 
اإ�سالمّية يف غالبها، وه� باب وا�سع، فال تكاد لغة من اللغات الأوربّية تخل� من كثري 
من الكلمات العربّية، ومع �سهرة تاأّثر الإجنليزية بالعربّية ودخ�ل كلمات عربّية فيها 

لكّني �ساأمّثل بغريها لكرثة ما ُكتب عنها، ومن تلك اللغات:

اللغة الإ�سبانّية: 	 
قال مدير املعهد الثقايف الإ�سباين، بكت�ر غار�سي دي لك�نت�سا، خالل اللقاء الذي 
اأقيم مبجل�ض الن�اب للمنتدى الربملاين الإ�سباين املغربي ح�ل م��س�ع )العالقات 
ت�جد  اأ�سل عربي  كلمة من  اآلف  اإن ع�سرة  اإطار م�روث م�سرتك(:  الثقافية يف 

باللغة الإ�سبانية مت ت�سمينها كلها يف قام��ض الأكادميية امللكية للغة الإ�سبانية.

واأ�ساف اأّن هذا الت�اجد الكثيف للكلمات العربية يف اللغة الإ�سبانية يقابله تاأثري 
�سعيف للغة الإ�سبانية على العربية، حيث جند فقط بع�ض الكلمات من اأ�سل اإ�سباين 

رقم اجلزء وال�سفحة الذي اأمام كل فقرة هي مل�ا�سعها يف: رحلة ابن بط�طة امل�سماة )حتفة النظار   )١(
يف غرائب الأم�سار وعجائب الأ�سفار(، قدم له وحققه وو�سع خرائطه وفهار�سه عبد الهادي التازي 

)الدار البي�ساء: مطب�عات اأكادميّية اململكة املغربّية، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م(.
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يف لغة ال�ساد. واأعطى دلياًل عن هذا التاأثري الكبري للغة العربية على اللغة الق�ستالية، 
كما يف �سعر ال�ساعر ال�س�يف �سان خ�ان دي ل كروز؛ نظرًا لأن اأمه من اأ�سل مغربي.

ث فيها باللغة الإ�سبانية باملغرب يع�د اإلى اأواخر  وقال اأي�سًا: اإنَّ اأول مرة مت التَّحدُّ
القرن الرابع ع�سر، والي�م اأ�سبح عدد كبري من املغاربة يتكلم�ن الإ�سبانية، ب�سبب 
ت�اجد املغاربة باإ�سبانيا. كما اأنَّ ال�سنة املا�سية عرفُت ت�سجيل ما يزيد عن ١٣ األف 
)ثربانتي�ض(  با�سم  واملعروفة  باملغرب  ال�ستة  الإ�سبانية  الثقافية  باملراكز  �سخ�ض 

بهدف تعليم اللغة الإ�سبانية.

وبدوره اأكد رئي�ض جمل�ض امل�ست�سارين، حممد ال�سيخ بيد اهلل، هذا التاأثري العربي 
على الثقافة الإ�سبانية م�ستدًل بذلك ببع�ض الكلمات )كالزيت = aceite، ال�سكر 

 .)١()sardina =وال�سردين ،azúcar =

اللغة الفرن�سّية:	 
ن�سرت ال�سيدة هرنييت والرت كتابًا يف )٣٤٤( �سفحة من احلجم الكبري بعن�ان 
�سنة ١٩٩٧م،  بباري�ض  �سدر  القادمة من اخلارج(،  الفرن�سية  الكلمات  )مغامرة 
عن دار روبري لف�ن، و�ساحبة هذا الكتاب باحثة فرن�سية واأ�ستاذة لل�سانيات يف 
جامعة رين الفرن�سية، ومديرة ملخترب الف�ن�ل�جيا يف املدر�سة التطبيقية للدرا�سات 
العليا، ورئي�سة للجمعية الدولية لل�سانيات ال�ظيفية، �سدر لها قام��ض بال�سرتاك 
مع جريار والرت �سنة ١٩٩١م، عن دار لرو�ض بباري�ض، عن�انه )قام��ض الكلمات 

الفرن�سية ذات الأ�سل الأجنبي(.

وللك�سف عن الكلمات الفرن�سية ذات الأ�سل الأجنبي فقد اعتمدا على القام��سني 
الفرن�سيني: 

�سنة  بباري�ض  املطب�ع   )Le Petit dictionnaire de la langue française(

١٩٨٨م. 

http://www.akhbarona.com/culture/5701 :١(  ينظر: اأخبارنا املغربّية(
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و)Le Micro�Robert plus( املطب�ع �سنة ١٩٨٧م. 

الأ�سل  ذات  الكلمات  اأنَّ  وجدا  وقد  كلمة،   ٣5.٠٠٠ على  منهما  كل  ويحت�ي 
اإليها م�ؤلفا القام��ض املذك�ر اأن  الأجنبي )٤٠٦١( كلمة، ومن النتائج التي ت��سل 
ي�سل  وغربية،  �سرقية  اأخرى،  لغات  من  اإليها  القادمة  الفرن�سية  الكلمات  جمم�ع 
يف  تقع  العربية  اللغة  من  القادمة  الفرن�سية  الكلمات  واأنَّ  تقريبًا،  ن�سبة١٣%  اإلى 
اأنَّ  اأي  كلماتها،  الفرن�سية  منها  ا�ستعارت  التي  اللغات  بني  من  اخلام�سة  املرتبة 
الكلمات العربية تاأتي من حيث عددها يف مرتبة قبل الأملانية )املرتبة ال�ساد�سة(، 
والربتغالية  ع�سرة(،  الثالثة  )املرتبة  والفار�سية  ال�سابعة(،  )املرتبة  والإ�سبانية 
ت�جد  اأنه  تبني  وهكذا  الأخرى.  اللغات  من  وغريها  ع�سرة(...  ال�ساد�سة  )املرتبة 

)2١2( كلمة عربية.

هرنييت  ال�سيدة  وجدت  الفرن�سية،  يف  امل�ؤثرة  ال�سرقية  اللغات  هذه  بني  ومن 
والرت اأنَّ العربية كانت لها مكانة متميزة جدًا من حيث تاأثريها الكبري على املعجم 
متميزة  بفقرة حتت عن�ان )مكانة  العا�سر  ت�ستهل ف�سلها  فهي  ولذلك  الفرن�سي؛ 
للغة العربية(، تق�ل فيها: »مل يقع للفرن�سية ما وقع لالإ�سبانية التي وجدت نف�سها يف 
احتكاك ي�مي مع العربية ملدة ط�يلة جدًا، ل تقل عن �سبعة قرون بالن�سبة جلن�ب 
�سبه اجلزيرة ]الإيبريية[، ومع ذلك فاإن الفرن�سية ا�ستعارت كمية كبرية من الكلمات 
العربية واحتفظت بها. واأقرب هذه الألفاظ ح�س�رًا يف الذهن، ه� ـ بال �سك ـ تلك 

الكلمات التي جاءت اإلينا عن طريق �سمال اإفريقيا خالل فرتة ال�ستعمار”)١(.

)١(  ينظر: �س�ر من رحلة الكلمات العربية اإلى الفرن�سية - تقدمي وترجمة وتعليق اأ.د. عبد العلي ال�دغريي، 
جملة الل�سان العربي، ال�سنة 2٠١١ العدد ٤٩
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مراجع الدراسة:
اأول: البحوث والدرا�شات:

وه�ام�سه 	• مقدمته  و�سع  املقد�سّي،  الأقاليم،  معرفة  يف  التقا�سيم  اأح�سن 
العربّي،  الرتاث  اإحياء  دار  )بريوت:  خمزوم  د.حممد  وفهار�سه 

١٤٠٨هـ/١٩٨٧م(.

اإ�سهامات اللغة والأدب يف البناء احل�ساري لالأمة الإ�سالمية، رئي�ض التحرير 	•
العاملية  الإ�سالمية  اجلامعة  )ك�الملب�ر:  ط١  ال�سالم،  عبد  �سيخ  اأحمد 

مباليزيا، ١٤2٨هـ 2٠٠٧م(.

اأعمال امل�ست�سرقني العربية يف املعجم العربي، د.عبد العزيز احلميد، ط١ 	•
)الريا�ض: جامعة الإمام حممد بن �سع�د الإ�سالمية ـ عمادة البحث العلمي، 

١٤٣٣هـ/2٠١2(م.

ن�فمرب 	• الهالل،  جملة  حتي،  فيليب  اأورّبا،  يف  امل�سرقيات  درا�سة  تاريخ 
١٩2٤م/ ربيع الثاين ١٣٤٣هـ، ال�سنة )٣٣(.

دار 	• القاهرة:  ـ  )بريوت  ط٧  حمم�د،  جنيب  زكي  العربي،  الفكر  جتديد 
ال�سروق، ١٩٨2م(.

ت�سحيح الكتب و�سنع الفهار�ض املعجمة، اأحمد �ساكر، اعتنى به عبد الفتاح 	•
اأب� غدة، ط2 )القاهرة: مكتبة ال�سنة، ١٤١5هـ(.

وعجائب 	• الأم�سار  غرائب  يف  النظار  )حتفة  امل�سماة  بط�طة  ابن  رحلة 
التازي  الهادي  عبد  وفهار�سه  خرائطه  وو�سع  وحققه  له  قدم  الأ�سفار(، 

)الدار البي�ساء: مطب�عات اأكادميّية اململكة املغربّية، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م(.

ر�سالة يف الاله�ت وال�سيا�سة، باروخ ا�سبين�زا، ترجمه من الفرن�سية الدكت�ر 	•
ح�سن حنفي )القاهرة: الهيئة امل�سرّية العاّمة للتاأليف والن�سر، ١٩٧١م(. 
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�س�ر من رحلة الكلمات العربية اإلى الفرن�سية، تقدمي وترجمة وتعليق اأ.د.عبد 	•
العلي ال�دغريي، جملة الل�سان العربي، ال�سنة 2٠١١م، العدد )٤٩(.

الرزاق 	• عبد  بها،  ُكتبت  التي  باللغات  وتعريف  العربية  الأبجدية  عاملية 
الق��سي، ط١ )الريا�ض: مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية، 

١٤٣٦هـ/2٠١5م(.

ق�اعد حتقيق املخط�طات، د.�سالح الدين املنجد، ط5 )بريوت: دار الكتاب 	•
اجلديد، ١٩٧٦م(.

الأمان، 	• دار  )الرباط:  ط١  الأوراغي،  حممد  القراآن،  ح�سارة  ل�سان 
نا�سرون،  للعل�م  العربية  الدار  بريوت:  الختالف،  من�س�رات  اجلزائر: 

١٤٣١هـ/2٠١٠م(.

اللغة بني الق�مية والعاملية، اإبراهيم اأني�ض )القاهرة: دار املعارف، ١٩٧٠م(.	•

)العل�م 	• ق�سم  �سزكني،  ف�ؤاد  والإ�سالمية،  العربية  العل�م  تاريخ  اإلى  مدخل 
اأملانيا:  )فرانكف�رت،  عماوي  مازن  الإ�سالمي(ترجمة  العامل  يف  والتقنية 
١٤2٧هـ  فرانكف�رت،  جامعة  والإ�سالمية-  العربية  العل�م  تاريخ  معهد 

2٠٠٧م(.

التقدم، 	• مطبعة  )القاهرة:  ط١  الزخم�سري،  العربية،  علم  يف  املف�سل 
١٣2٣هــ(،

اهلل 	• عبد  حمّمد  د.  وا�سبين�زا،  الأندل�سي  حزم  ابن  بني  الن�ّض  نقد  منهج 
ال�سرقاوي )القاهرة: مطبعة املدينة(.

ثانياً : املواقع الإلكرتونية:

•	http://www.akhbarona.com/culture/5701 :م�قع اأخبارنا املغربّية
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العربية والعلوم

نحــو كتابة علمية صحيحة

أ.د.إبراهيم بن محمد الشتوي

األستاذ بقسم األدب

كلية اللغة العربية ـ جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

الطب،  تدري�ض  عن  احلديث  خالل  من  الق�سية  هذه  اإلى  الباحث�ن  عادة  يدخل 
مبعاجلتها،  العربي  العامل  يبادر  اأن  ينبغي  التي  الع�ي�سة  الق�سايا  اإحدى  ب��سفه 
فيذكر اأحد الباحثني املهتمني بتدري�ض العل�م وعلى راأ�سها الطب باللغة العربية اأن 
�ض الطب بالعربية ل تتجاوز عدد اأ�سابع اليد ال�احدة، بالرغم اأن  الكليات التي تدرِّ
عدد كليات الطب يف العامل العربي رمبا بلغ املائة. وهذا امل��س�ع يثري قلقًا عند كثري 
من الغي�رين من اأبناء الأمة العربية، لي�ض ب�سبب ما قد يحدثه تدري�ض الطب باللغة 
الإجنليزية من �سع�بة، واإمنا ب�سبب احل�ض الق�مي العايل الذي يرى باأن عدم بل�غ 
ل�سرحها  مادًة  وتك�ن  واملعارف،  العل�م  اأن حت�ي جميع  العربية منزلًة ميكن  اللغة 
والتاأليف فيها؛ اأمر خمجل، اإذ تبدو فيه اللغة العربية درجة ثانية، وه� ما قد يهدد 

الثقافة الق�مية، وال�ستقالل احل�ساري.

وحني نع�د اإلى التاريخ العربي جند اأنَّ العربية يف بداية عهدها مل تكن لغة مكت�بة 
اأنَّ  على  ي�ؤكدون  امل�ؤرخني  اإنَّ  بل  امل�سافهة،  على  يعتمدون  النا�ض  وكان  الغالب،  يف 
بطية على خالف يف اأول من كتب بها، مما يعني اأنَّها  احلروف العربية جاءت من النَّ
يف الأ�سا�ض مل تكن لغة مكت�بة، وكانت اللغُة م�ستعملة يف ال�سعر والأدب والتخاطبات 
الي�مية، ومل تكن قد ا�ستعملت يف العل�م، اأو التعبري عنها؛ نظرًا لأن هذه الأغرا�ض 
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قادرًة  جتعلها  التي  املق�مات  متلك  كانت  واإْن  العرب،  عند  َبْعُد  م�ج�دًة  تكن  مل 
�سائر  عن  وتعبريها  الأ�سماء،  كرثة  على  بناًء  العلمية  احلاجات  عن  التَّعبري  على 
واأ�سمائها،  والنبات  النج�م،  واأ�سماء  والفلك  )كاحلي�ان،  واحلق�ل  امل��س�عات 

واأن�اعها، ومراحلها( مما ُيَعدُّ م�ست�ى جيدًا، ميكن اأن ُيبداأ به.

ل�ا اإلى هذه العل�م عن  ولذا ل نعجب اإذا وجدنا اأنَّ العرب يف بداية اأمرهم قد ت��سَّ
طريق الرتجمة، اأو الأمم الأخرى، والعل�م التي ن�ساأت يف البيئة العربية )كالفقه، 
والتاريخ، وال�سعر، والنح�( قد اأخذت وقتًا ط�ياًل قبل اأن ت�سل اإلى امل�ست�ى الذي 
يجعل تلك العل�م قابلًة لأن ُتكتب بها، واأ�سبحت متف�قة عن �س�اها من الأمم لدرجة 
لت اإلى تلك العل�م بلغة العرب، من مثل كتاب )القان�ن(  اأن الأمم الأخرى قد ت��سَّ
�ض يف اأوربا، فاأ�سبحت اللغة العربية يف ذلك الزمن لغة  لبن �سيناء، الذي كان ُيَدرَّ
احل�سارة، وه� ما يزيد حرية املهتمني بتدري�ض العل�م بالعربية، ويعيد ال�س�ؤال مرة 
اأخرى ب�س�رة اأ�سد: ملاذا ل تك�ن العل�م اإذًا باللغة العربية كما كانت؟ وملاذا ن�سف 
اللغة بالعجز عن حتمل العل�م، ون�سطر اإلى درا�سة العل�م بالإجنليزية والفرن�سية 

اأو الأملانية؟.

العربية  لغاتها  متاثل  ل  قد  التي  الأمم،  من  كثريًا  اأنَّ  نعلم  حني  احلنق  ويزداد 
الأمر  يجعل  مما  بلغاتها،  املعا�سرة  العل�م  تعلِّم  متحدثني،  وكرثة  وعظمًا،  تاريخًا 

ًا ب�سكل كبري، ويدع� اإلى ال�سطراب، ويكرر ال�س�ؤال عن امل�سكلة!. حمريِّ

اإنَّ  بالق�ل:  املبادرة  الت�ساوؤل  الراف�سني اجل�اب عن هذا  الباحثني  يحاول بع�ض 
اللغة ال�ساعرة كما يعرب  اللغة العربية لغة الع�اطف والأدب وامل�ساعر والفن، فهي 
عبا�ض العقاد)١(؛ ولذا ل ت�سلح لأن تك�ن لغة العل�م التي ينبغي اأن تك�ن دقيقًة يف 
دة ل يحتمل فيها الق�ل اأكرث من وجه، وهذا ما ل يت�افر  تعبريها عن اأ�سياء حمدَّ
يف اللغة العربية التي تعربِّ فيه اجلملة عن معان كثرية، وتتعدد فيها الألفاظ تعددًا 
كبريًا حتى اأنَّ ال�سيء ال�احد قد ي�سمى باألفاظ خمتلفة، ورمبا تدلُّ الكلمة ال�احدة 

)١(  ينظر: اللغة ال�ساعرة، للعقاد، �ض٧.
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على معان خمتلفة اأي�سًا، وهذا يجعل قدرتها على حتّمل ما يعتلج يف النف��ض اأمرًا 
مًا على غريه من الآداب. قًا، وه� ما جعل الأدب العربي متقدِّ نًا متف�ِّ بيِّ

العل�م  تدري�ض  على  تقت�سر  ل  فامل�سكلة  امل�سكلة،  من  جزء  هذا  باأنَّ  اأرى  واأنا 
اإلى �سائر العل�م مبا فيها  ا تتجاوز ذلك  الطبيعية والتطبيقية باللغة العربية، واإمنَّ
والبح�ث،  را�سات  الدِّ بها  ُتكتب  لغة علمية عربية  اأنَّ وج�د  الإن�سانية، ذلك  العل�م 
قا�سات، وُيحتكم اإليها يف تق�مي املادة املكت�بة اأمر ل يزال يحتاج اإلى  وُتدار بها النِّ

مزيد من النَّظر. 

غم من كرثة ما كتبه القدماء عن الكتابة و�سناعة الإن�ساء والتاأليف، فاإنَّ  فعلى الرَّ
ق بني الأدب و�س�اه، وهذا  الكتب القدمية تناول الكتابة ب��سفها �سيئًا واحدًا، ول تفرِّ
يظهر من الكتب التي ُعَنيت بالكتابة كما يف )املثل ال�سائر(، اأو )�سبح الأع�سى يف 
اأو غريهما، كما يبدو يف الفرق بني الر�سالة الدي�انية والر�سائل  �سناعة الإن�سا(، 

الإخ�انية، وبني كتابة التاريخ اأو الأخبار الأدبية.

ل اإلى لغة عل�م بني ع�سية  من الأول جند اأنَّها مل تتح�َّ وحني نع�د اإلى العربية يف الزَّ
قل  النَّ يتجاوزوا  اأن  ي�ستطيع�ا  مل  والثانية  الأولى  مئتهم  يف  العرب  واأنَّ  و�سحاها، 
كتاب  يظهر يف  وهذا  العلم،  اإلى  منه  الأدب  اإلى  اأقرب  ه�  الذي  الي�سري  األيف  والتَّ
)احلي�ان( للجاحظ، الذي ه� يف الأ�سل كتاب يف عم احلي�ان، وقد كتب اجلاحظ 
ناعات، وعلم النبات فله كتب: يف الزرع، والنخيل، والعنب، بالرغم من اأنه  يف ال�سِّ
يت�سم مبا تت�سم به كتابات اجلاحظ من ال�ستطراد خارج امل��س�ع، الذي واإن حاول 
ال�سعر يف  اإذ كرث فيه العتماد على  الأول،  اأدبي يف املقام  اأنه  اإل  اأن ي�سبح علميًا 
جمع املادة العلمية، وا�ستنباطها يف احلديث عن اأح�ال احلي�ان، وطباعه، واأخالقه، 
وما يعر�ض له، واأن�اعه، واأ�سمائه، كما كرث فيها العتماد على الرتادف، والت�ساد، 

والت�ازي، والتكرار مما ه� �سمة اأ�سل�ب اجلاحظ ب�جه عام. 

يق�ل اجلاحظ:
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)اأق�شام الكائنات(	 

واأق�ل: اإنَّ العامل مبا فيه من الأج�سام على ثالثة اأنحاء: متفق، وخمتلف، ومت�ساد، 
وكلها يف جملة الق�ل جماد ونام. ول� اأنَّ احلكماء و�سع�ا لكل ما لي�ض بناٍم ا�سمًا، كما 
امي ا�سمًا؛ لتَّبعنا اأثرهم، واإمنا ننتهي اإلى حيث انته�ا. وما اأكرث ما تك�ن  و�سع�ا للنَّ
دللة ق�لهم: جماد، كدللة ق�لهم: م�ات. وقد يفرتقان يف م�ا�سع بع�ض الفرتاق. 
واإذا اأخرجت من العامل الأفالك والربوج وال�سم�ض والقمر، وجدتها غري نامية، ومل 
جتدهم ي�سم�ن �سيئًا منها بجماد ول م�ات، ولي�ض لأنها تتحرك من تلقاء نف�سها مل 

ت�سم م�اتا ول جمادًا...

)تق�شيم النامي(	 

ثم النامي على ق�سمني: حي�ان ونبات. واحلي�ان على اأربعة اأق�سام: �سيء مي�سي، 
و�سيء يطري، و�سيء ي�سبح، و�سيء ين�ساح. اإل اأنَّ كل طائر مي�سي، ولي�ض الذي مي�سي 
�ع الذي مي�سي على اأربعة اأق�سام: نا�ض وبهائم، و�سباع،  ول يطري ي�سمى طائرًا، والنَّ
وح�سرات. على اأنَّ احل�سرات راجعة يف املعنى اإلى م�ساكلة طباع البهائم وال�سباع. 

اإل اأنَّنا يف هذا كله نتبع الأ�سماء القائمة املعروفة...«)١(.

الأ�سل كتاب يف  الذي ه� يف  البلدان(  الق�ل يقال عن كتاب )معجم  ومثل هذا 
اجلغرافيا، ولكن حظ اجلغرافيا ل يزيد عن ربع املادة، يف حني ياأتي الأدب وال�سعر، 
معل�ماته  ي�ستمد  الباحث  جند  بل  الأ�سلية،  املادة  على  غالبًا  والرتاجم  والتاريخ، 

اجلغرافيَّة من ال�سعر كما كان يفعل اأب� عثمان قبله. 

ون�ستطيع ال�ق�ف على هذه الظاهرة ب�سكل بني يف )الكتاب( ل�سيب�يه، و)الكامل( 
للمربد، حيث مل ت�ستقر اللغة ال�سطالحية عند النح�يني، وحديثهم ت��سيف، وقد 
ة فيما  ي�ستعمل�ن األفاظًا متعددة للحديث عن �سيء واحد، بالرغم اأنَّ اللغة النَّح�يَّ
بعد ن�سجت واكتملت عند الأجيال الأخرى، واأ�سبحت حمددًة حتديدًا دقيقًا كما ه� 

كتاب احلي�ان، للجاحظ، 2٦/١ـ2٧.  )١(
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يف )اأو�سح امل�سالك(. 

من ذلك ـ مثاًل ـ ما جاء يف كتاب )الكامل( لأبي العبا�ض للمربد: »والعرب تلفُّ 
امع يرد اإلى كلٍّ خربه،  اخلربين املختلفني، ثم ترمي بتف�سريهما جملًة؛ ثقًة باأنَّ ال�سَّ

وقال اهلل عز وجل: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ()١(.

ا  نًا، واإمنَّ ه حم�سِّ فهذا الأ�سل�ب الذي ي�سفه املرّبد، وي�سرحه دون اأن ي�سّميه اأو يعدَّ
ب��سفه طريقًة يف التَّعبري �سحيحًة لغ�يًا، يعّده البالغي�ن فيما بعد ل�نًا من األ�ان 
اأنَّنا جند عبارة  �سر(. والغريب  ي والنَّ �سر(، اأو )الطَّ البديع، وي�سم�نه بـ)اللف والنَّ
املرّبد هذه يف ت��سيف الفن، ومثاله منت�سر يف كتب البالغة دون اأن جند اإ�سارة اإليه 

كما يف كتاب )البديع( لعبد العزيز عتيق مثاًل.

ل العربية اإلى لغة العلم اإّل بعد اأن تتالت القرون، واأ�سبحت امل�سّنفات  ومل تتح�َّ
وكرث  العربية،  يف  واملعرفة  العلم  تراكم  اأن  وبعد  الأدبية،  عن  م�ستقلًة  العلمية 
الأخرى،  الأمم  عن  نقل�ه  ما  العرب  فاأتقن  ح�لها،  اآليف  والتَّ فيها،  �س�ن  املتخ�سّ
وفاقت تاآليفهم فيه ما كان عند غريهم، ونحن ن�ستطيع اأن نلمح �سيئًا من هذا القلق 
وا�سحًا،  قلقًا  اللغة  فيها  مثَّلت  الذي  وال�سريايف  ي�ن�ض  بن  متَّى  مناظرة  اللغ�ي يف 
كما ظهر اأي�سًا من كالم اجلاحظ ال�سابق، حني يتحدث عن الألفاظ يف الفرق بني 
)جماد( و)م�ات( وق�له: اإنهم مل ي�سم�ا �سيئًا واأنه ينتهي حيث ينته�ن، ومن كالم 
اأر�سط� يف الطبيعة حني يق�ل: »وذلك اأن املتغري يتباعد عما منه تغري ويفارقه، على 
اأن التغري واملفارقة معنى واحد بعينه«)2(، حني يحر�ض على التاأكيد على اأن املفارق 
واملتغري ه� عينه. وهنا اأ�سبح من الطبيعي اأن تك�ن اللغة العربية هي لغة العل�م لأن 

املعارف فيها اأكرث، ول يت��سل املريد اإلى �سيء من العلم مثل ما يت��سل بها.

اأُحِكمت  قد  العلمية  اللغة  تكن  مل  اأي�سًا  فاإنها  اللغة،  عن  ذكرناه  مما  وبالرغم 
�سمة  حتمل  ظلت  بل  وا�سحة،  بينة  معاملها  تظهر  ومل  العل�م،  يف  �سديدًا  اإحكامًا 

الكامل، للمربد، ١٦٦/١.  )١(
الطبيعة، لأر�سط�طالي�ض، 2/٦٦٦.  )2(
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ا بع�ض ن�س��ض ابن �سيناء يف  اللغة الإن�سائية ال��سفية حتى يف كتب الطب. ول� وازنَّ
اأبي عثمان اجلاحظ �سالف الذكر ل�جدنا ال�سبه بينهما كبريًا،  )القان�ن(، ون�ض 

وامل��س�ع اأي�سًا مت�سابه، يق�ل ابن �سينا:
»الف�شل الثاين: يف اأمزجة الأع�شاء:

اعلم اأنَّ اخلالق ـ جل جالله ـ اأعطى كل حي�ان، وكل ع�س� من املزاج ما ه� األيق 
دون  الفيل�س�ف  اإلى  ذلك  وحتقيق  له،  الإمكان  بح�سب  واأح�اله  لأفعاله  واأ�سلح  به 
الطبيب، واأعطى الإن�سان اأعدل مزاج ميكن اأن يك�ن يف هذا العامل مع منا�سبة لق�اه 
التي بها يفعل وينفعل. واأعطى كل ع�س� ما يليق به من مزاجه، فجعل بع�ض الأع�ساء 

اأحر، وبع�سها اأبرد، وبع�سها اأيب�ض، وبع�سها اأرطب.
واإن  فاإنه  الدم،  ثم  من�س�ؤه،  ه�  الذي  والقلب  الروح  فه�  البدن  يف  ما  اأحّر  ا  فاأمَّ
كان مت�لدًا يف الكبد، فاإنه لت�ساله بالقلب ي�ستفيد من احلرارة ما لي�ض للكبد، ثم 
الكبد؛ لأنها كدٍم جامٍد، ثم الرئة، ثم اللحم، وه� اأقل منها مبا يخالطه من ليف 

الع�سب البارد،...«)١(.
وه� ما يدل على اأنَّ اللغة مل تتغري حقيقة، واأنَّ اعتماد لغة خا�سة بالكتابة العلمية 
يف  كبري  ب�سكل  مطروحًة  تكن  مل  الأدبية  الكتابة  عن  تختلف  معينة  م�ا�سفات  ذات 
الرتاث العربي بحيث جند امل�سنفات فيها، بالرغم من القلق الذي اأ�سرت اإليه �سابقًا.

وي�ستمر هذا الأمر اإلى التاريخ املعا�سر اإذ جند اأنَّ الكتابة يف الدرا�سات يف العل�م 
وم��س�عات  معينة،  �سمات  ذات  لي�ست  العل�م،  من  وغريها  واملعل�مات  الإن�سانية 
حمددة تتميز بها عن الكتابة ال�سحفية، اأو الكتابة الأدبية، ويتجلى ذلك حني جند 
عليها  تغلب  اأدبية  بلغة  كتبت  قد  الأدبية  الدرا�سات  العلمية يف  الر�سائل  بع�سا من 
ال�س�ر الأدبية، والألفاظ التي ل يكاد يفهمها كثري من النا�ض، وقد يطرح بع�سهم 
�س�ؤاًل اإنكاريًا مفاده: اإذا مل يكتب البحث يف الأدب بلغة اأدبية فما الذي يكتب فيه 
الأدب؟. وجند كاتبًا مثل �س�قي �سيف يتناول ق�سايا ما �سماه )البحث الأدبي( ثم 

القان�ن يف الطب، لبن �سينا، 2٣/١.  )١(
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ل يقف عند احلديث عن اللغة التي ينبغي اأن يكتب فيها البحث بالرغم من حديثه 
عن الرتابط املنطقي بني اأجزائه.

واإذا كانت هذه الظاهرة تقل يف الدرا�سات املكت�بة عن علم الجتماع مثاًل، فاإن 
�سفة العلمية ل تت�افر فيها، ولعل اأبرز �سفة ينبغي اأن تنتفي من اللغة العلمية التي 
نتحدث عنها هنا، ه� الإن�سائية، التي تق�م على تفتيق الكالم، والتعليل، والتف�سري 
اللغ�ي لكل ظاهرة نتحدث عنها، وال��سف اجلمايل فيما ل يخدم امل��س�ع املدرو�ض، 
الكتابة  �سمة  هي  الإن�سائية  هذه  ال�احد.  ال�سيء  عن  احلديث  داخل  وال�ستطراد 
القدمية التي اأ�سرت اإلى �س�اهدها. ولعل من امل�ؤ�سف اأّل تاأخذ اللغة، وطريقة التعبري 

من الباحثني املختلفني اأدنى اهتمام.
ول  ومبا�سرة،  وو�س�ح،  ودقة،  باإيجاز،  املحت�ى  عن  بها  فُيعربَّ  العلمية  اللغة  اأما 
اللغة،  تظهره  الذي  املحدد  طحي،  ال�سَّ املبا�سر  الظاهر  املعنى  �س�ى  منها  يق�سد 
وتك�ن تراكيبها �سهلًة وا�سحًة ميكن اأن يدرك معناها القارئ يف املرحلة اجلامعية. 
ويغلب عليها ا�ستخدام الربط بني اجلمل، ويك�ن الرابط �سببيًا، اأو نتيجة، اأو تكمياًل 

لعدد، اأو ج�ابًا ل�سرط، بحيث يظهر للقارئ الرابط بني اجلمل والفقرات.
مري الذي قد ُيلب�ض القارئ عند تكرره،  كما ينبغي اأن نراعي يف ال�سياغة ع�د ال�سَّ
فن�ستعي�ض عنه بال�سم الظاهر الذي يحدد املق�س�د، حتى ل� اأدى ذلك اإلى التكرار 
اأحيانًا، وا�ستخدام ا�سم الإ�سارة الذي يرتبط بامل�سار اإليه، اأو ربط اجلمل بال�سم 
امل��س�ل ع��سًا عن روابط اأخرى كاحلال اأو ال�سفة، اأو اخلرب املتعدد الذي قد ل 

يك�ن حمدد الدللة ب�سكل كبري يف ال�سياغة العلمية )الإجرائية(.
ا�ستخدام  عن  ع��سًا  املكت�بة  املادة  بيان  يف  املتتابعة  اجلمل  على  نعتمد  كما 
الروابط احلرفية التي رمبا ت�ؤدي معاين اإ�سافية ل يحتاجها القارئ؛ مما ي�ؤدي اإلى 

اللب�ض يف حتديد املعنى.
باجتاه  القارئ  وتنبئ  الفقرات،  بني  العالقة  تفيد  فاإنها  اجلملية  وابط  الرَّ ا  واأمَّ
الق�ل، وامل�سار الذي يريد اأن ي�سري اإليه الكاتب فيما يكتب؛ ولذا ل بدَّ اأن تك�ن جزءًا 
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الكالم  يك�ن  حتى  بها  ويلتزم  في�ستخدمها،  معناها،  ليعرف  الكاتب،  اهتمام  من 
مرتابطًا ترابطًا وا�سحًا، وتك�ن ال�سلة بني الفقرات بينة حمددة من قبل الكاتب ل 

حتتاج اإلى حد�ض اأو تخمني.
م�سائل  عن  املتخ�س�س�ن  بها  يتحدث  التي  امل�سطلحات  اأهمها  مكمالت،  ولها 
ثابتة  حمددة،  معان  بها  يق�سد  األفاظ  هي  وامل�سطلحات  يريدون،  التي  العل�م 
تخالف املعنى اللغ�ي الظاهر، ويتك�ن منها العلم، وحتيل اإلى مفاهيم خا�سة بنيت 
عليها هذه امل�سطلحات. وقد تك�ن متقاربة اللفظ، ويك�ن الفرق بينها قليل جدًا، 

ومع ذلك ل يح�سن اخللط بينها.

من  لغة  يف  معروفة  مفاهيم  من  عليه  تدل  وما  امل�سطلحات  هذه  تكن  مل  واإذا 
اللغات، فاإن الكتابة والتدري�ض والتاأليف يظّل ناق�سًا وقا�سرًا يف هذه اللغة، و�سيجعل 
احلديث عن هذه العل�م غري وا�سح اأو بنّي، وي�س�به كثري من ال�س�ائب. واأنا اأ�ستطيع 
الآن اأن اأذكر بع�ض امل�سطلحات التي قد نفهمها لغ�يًا، ولكّننا ل نعلم بال�سبط ما 
اب، اأو الف�سام، اأو الذهان. وكلها م�سطلحات نف�سية حتيل  تق�سد، من مثل: الُع�سَ
اأحيانًا تداخاًل  اإلى )علم النف�ض التحليلي(. هذه امل�سطلحات تتداخل فيما بينها 
كبريًا، وي�سبح الفرق بينها فرقًا دقيقًا. ول ميكن اأن يك�ن هناك لغة علمية �سحيحة 

دون اأن يك�ن هناك م�سطلحات �ساملة يف العلم املدرو�ض. 

ت��ّسع�ا  قد  املعا�سرين  اأّن  اإّل  العربي،  الرتاث  يف  م�ج�دة  كانت  وامل�سطلحات 
با�ستعمال امل�سطلحات، وجعل�ا لها معاجم تبني جديدها، واأ�سبع�ها بالدرا�سة، كما 
اأنها قد ت��سعت ت��سعًا كثريًا، حتى اأ�سبح ا�ستعمال امل�سطلحات ه� ما مييز الكتابة 

العلمية عن غريها من الكتابة. 

ولبد اأن تك�ن هذه امل�سطلحات دقيقة يف تعبريها عن املراد، ويك�ن تداخلها مع 
امل�سطلحات الأخرى بّينًا، ومعل�مًا عند َمْن ي�ستعملها، ويك�ن املق�س�د بها حمددًا 

حتديدًا دقيقًا على �س�رة يعرف امل�ستعمل�ن معناه.

مع  وهي  العلم،  عليها  قام  التي  الكلية  بالنظرية  ترتبط  امل�سطلحات  هذه 
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اأو  الإن�سانية  العل�م  يف  كانت  �س�اء  متكاملة،  النظرية  ت�ؤثث  الأخرى  امل�سطلحات 
اأن نك�ن على  بدَّ  النح� ل  ـ عندما نتحدث عن )الفاعل( يف  ـ مثاًل  �س�اها. ونحن 
معرفة بـ)الفعل(، وبـ)اجلملة الفعلية(، وبـ)ال�سم(، ونت�سل مبا ي�سبح به الفعل 
بالنظرية  الفعل(. فما مل يكن هناك معرفة  النح�ي�ن )عالمات  ي�سميه  فعاًل مبا 
اأن يك�ن امل�سطلح وحده  اأ�سا�ض تك�ينه، فال ميكن  التي ينطلق منها امل�سطلح يف 

كافيًا يف التعبري عن املعنى املراد.

واإذا كان امل�سطلح منق�ًل من لغة اأجنبية، فال يكفي اأن ينقل كما ه� اأو اأن نرتجمه 
خا�سة،  كتب  اإما  معناه  وتبني  ت�سرحه،  مراجع  وج�د  من  بد  ل  ولكن  عربية،  بلغة 
اأو معاجم للم�سطلحات يف الفن�ن املختلفة، وتقارن بينه وبني م�سطلحات اأخرى 
م�سابهة له اإما يف اللغة نف�سها، اأو منق�لة من لغات اأخرى حتى تك�سف اللب�ض الذي 

قد يعرتي ا�ستعماله.

واملفاهيم وامل�سطلحات لي�ست فقط معل�مات، ولكنها اأي�سا طريقة تفكري، وروؤية 
علمية، فاإذا مل تكن لدينا هذا الروؤية اأو ل نفهم التي على اأ�سا�سها قامت النظرية؛ 
مب�سطلح  مثاًل  هنا  اأ�سرب  اأن  وميكن  املعنى،  حقيقة  نفهم  اأن  ن�ستطيع  لن  فاإننا 
)م�ت امل�ؤلف(، الذي يعني اأنَّ �سلطة امل�ؤلف على الن�ض ت�سعف كثريًا، فيتاح املجال 

للقارئ اأن يبحث عن املعنى الذي يبدو له.

ولذا  العربية؛  الثقافة  يف  النَّقدي  النَّظري  امل�ست�ى  على  جديدًا  كان  املعنى  هذا 
ظل مدة ط�يلة مكان ت�ساوؤل من قبل الدار�سني العرب عن معناه و�سحته ثم قيمته، 
واأخذ هذا املفه�م تاأويالت خمتلفة ومتن�عة بع�سها اإيدي�ل�جي، حتى قال بع�سهم: 
اإنه �س�رة من �س�ر م�ت الإله عند نيت�سه. ونحن ل� تاأملنا ل�جدنا املفه�م النقدي ل 

يختلف كثريًا عن ق�ل الذي يق�ل:

اأنام ملء جف�ين عن �س�اردها        وي�سهر النا�ض جراها ويخت�سم

للق�سيدة  ال�سروح  تعدد  من  العربي  الرتاث  يف  وجدناه  ما  الأمر  هذا  وي�ؤكد 
اأبي  حلما�سة  و�سروحًا  خمتلفة،  �سروحًا  للمعلقات  جند  اإذ  الدي�ان،  اأو  ال�احدة، 
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للبيت بعيدًا  اإلى تقدمي روؤيته  متام، و�سروحًا لدي�ان املتنبي، ي�سعى فيه كل �سارح 
عما ميكن اأن يك�ن ال�ساعر قد ق�سده، بل يتنا�سى متامًا ال�ساعر، وكاأنه مل ي�جد 

عند تقدمي معنى البيت. واأذكر هنا �سرح ق�ل امرئ القي�ض يف املعلقة:

فت��سح فاملقراة مل يعف ر�سمها        ملا ن�سجتها من جن�ب و�سماأل

الريح  اأنَّ  ب�سبب  وذلك  قائمًا،  زال  ما  ر�سمها  اأنَّ  املق�س�د  اإنَّ  يق�ل:  فهناك من 
اجلن�بية تدفن الر�سم، فتاأتي ال�سمالية وتك�سفه، يف حني هناك من يق�ل: مل يعف 
ر�سمها وح�سب؛ وذلك ب�سبب تعاور الرياح اجلن�بية وال�سمالية اأخرى. وهما معنيان 

متناق�سان، ومع ذلك قال بهما ال�سراح.

هذا فيما يت�سل بالعل�م الإن�سانية، اأّما بالعل�م الطبيعية، فين�ساف اإلى ذلك اأنَّ 
ميز،  طبيعة تلك العل�م مل تعد كما كانت عليه من قبل، واإمنا اأ�سابها قدر من الرتَّ
فكلُّ رمز يحيل اإلى معارف كثرية، فاملاء ـ مثاًل ـ �سيغته يف الكيمياء H2O  وتعني  
له  امل�سميات  هذه  من  واحد  وكل  Oالأوك�سجني،  تعني   حني  يف  الهيدروجني،   H
خ�سائ�ض ومك�نات يختلف عن الآخر، وميّثل علمًا قائمًا بذاته، وحتى نكتب بلغة 
علمية متنا�سبة مع الع�سر، ل بد من اعتماد هذه الرم�ز ب��سفها مكّ�نًا مكينًا من 
اللغة العلمية، تدور العل�م عليها، ول يكفي حت�يل الرمز اإلى العربية اإذ الرمز يف 
نف�سه ل يدل على �سيء، فما مل يكن هناك م�سادر ت�سرح هذه الرم�ز وتبنّي الإحالة 
العربية  الكتب  تعليم  �سيئًا، وكذلك  تعني  بالعربية ل  الكتابة  فاإّن  تدّل عليها،  التي 

كذلك.

وهذا الق�ل ينطبق ـ مثاًل ـ اأي�سا على م�سطلح )الرومان�سية(، فما مل نفهم معنى 
والظروف  رومان�سية،  الرومان�سية  به  �سميت  الذي  وال�سبب  اللغ�ي،  الرومان�سية 
التاريخية التي جعلت هذه احلركة الأدبية تظهر، وما مييزها عن احلركة ال�سابقة، 
اآمن بها الرومان�سي�ن وقامت حركتهم ت�سعى للتعبري  والالحقة لها، واملبادئ التي 
عنها، وال��سائل التي اتخذها الرومان�سي�ن اأداة للتعبري عن هذه املبادئ، والنتماء 
اإلى هذه املدر�سة، فلن نتمكن من ا�ستعمال م�سطلح )الرومان�سية( ا�ستعماًل علميًا.
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واأوؤكد هنا على ال�ستعمال العلمي للم�سطلح؛ لأن هناك ا�ستعماًل اآخر ي�سيع يف 
اأو  رومان�سية،  باأنها  الطبيعة  اأو  رومان�سي،  باأنه  الإن�سان  ك��سف  النا�ض،  اأحاديث 
ق�سر الرومان�سية على الأحاديث العاطفية، والتي يتم فيها احلديث عن املراأة حتى 

ل� كان ب�س�رة مغايرة عما هي عليه عادة الرومان�سيني.

واإذا كانت الكتب يف حقل من احلق�ل مكت�بة بلغة اأجنبية، وامل�سطلحات مكت�بة 
بتلك اللغة اأي�سًا، والأفكار قد �سيغت فيها، فاإّن الكتابة بلغة اأخرى لي�ض اأمرًا ي�سريًا 
كما يبدو لل�هلة الأولى، بل يتطلب حت�ياًل �ساقًا لتلك املعارف والعل�م، وت�سّ�رًا لها 
من قبل املتلقي، واإيجادًا لتلك املعاين، والأفكار يف اللغة اجلديدة والثقافة اجلديدة، 
وه� اأمر ل ميكن اأن يتم ب�قت ق�سري، واإمنا ل بد له من تراكم معارف، وخربات، 

وتط�ر لهذه املعرفة يف اللغة واأ�سحابها.

والعل�م باأن�اعها املختلفة قد قطعت اأ�س�اطًا يف التقدم والتط�ر، �س�اء يف حجم 
تلك  بها عن  تعرب  التي  بالطرائق  اأو  ال�سنني،  تراكمت عرب  التي  امل�ج�دة،  املعرفة 
العل�م، وهي ل زالت تتط�ر وتتنامى بعيدًا عنا نحن اأبناء العرب؛ ولذا من ال�س�اب 
جدًا اأن نق�ل: اإنَّ تلك املعارف والعل�م والنظريات ل وج�د لها - لالأ�سف - يف لغة 

العرب، وكتابتها بالعربية يعني حت�يل تلك املعاين اإليها.

اأدخل يف ق�سية قيمة تدري�ض العل�م باللغة العربية، واجلدل الذي يدور  واأنا لن 
ح�ل اأهميته بالن�سبة ل�ستيعاب الطالب املادة العلمية، وقدرتهم على الت�ا�سل مع 
الأ�ستاذ ونح� ذلك؛ لأن هذه الأ�سباب ميكن الإجابة عنها، واإمنا لأنها بالن�سبة يل 
ق�سية ق�مية بالدرجة الأولى، ول يقبل التفاو�ض عليها، ول بد اأن نذلِّل ال�سعاب التي 
تقف عائقًا دونها، وامل�قف منها مثل امل�قف الذي وقفته جميع الأمم عند ت�طني 

وبناء الق�سايا ذات ال�سلة ببعدها الق�مي كاللغة، اأو الثقافة.

وبالرغم من اأهمية هذه الق�سية، واحلما�سة ال�سديدة التي يبديها بع�ض املهتمني 
يف امل��س�ع اإل اأّن التاأليف باللغة العربية يعني التعبري عن املعارف واملفاهيم باللغة 
العربية اأي عن معان ل ت�جد باللغة ب�سكل كبري، باأ�س�سها املعرفية، ويتطلب قبل ذلك 
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العل�م،  لتلك  وحمبني  جمه�ر  باإيجاد  يتمثل  العربية،  باللغة  علمي  حراك  تاأ�سي�ض 
ومتابعني لها، و�سريحة من النا�ض تدعم البحث فيها، والتاأليف وت�ستهلك ما ين�سر 
فيها، وت�ستفيد منه، ورمبا دور ن�سر خا�سة بها، وجمامع تعنى بالعل�م نف�سها حتى 
ت�سبح امل�سطلحات، واملفاهيم، واملادة العلمية م�ج�دة، ويجعل للم�ؤلفات بالعربية 

قيمة يف نف�سها، ويجعل الكتابة ذات اأهمية.

وبناء على هذا فاإنَّ حال العل�م الطبيعية والتطبيقية باللغة العربية ل ي�سر، وه� 
الطب  يف  العربية  الكتب  عن  حتدث�ا  الذين  كتابات  يف  يبدو  وهذا  �سعيف،  حال 
اأنَّ املادة العلمية امل�ج�دة بالعربية قليلة جدًا، �س�اء فيما يت�سل  اإذ راأوا  وغريها، 
بالكتب املرتجمة، اأو يف الق�امي�ض وامل��س�عات، واأّن الكتابة بالعربية ل متثل �سيئًا 

اإذا قي�ست فيما ينتج يف اللغات الأخرى كالإجنليزية، والأملانية، والفرن�سية.

الطب  تدري�ض  عن  له  ورقة  يف  الرحمن  العبد  خالد  الدكت�ر  الأ�ستاذ  ذكر  وقد 
نقاًل عن الدكت�ر اأمني هيكل: »اأن املكتبة الطبية العربية يف و�سعها احلايل عاجزة 
اأكرب  ب�سرعة  ي�سري  الذي  الطبية  العل�م  يف  وال�سريع  الهائل  التط�ر  ا�ستيعاب  عن 
اأوجها.  يف  التعريب  حركة  كانت  حني  ال�سابقة،  ال�سن�ات  يف  عليه  كان  مما  بكثري 
فهذه احلركة التي تق�م على كاهل اأ�ساتذة واأطباء �س�ريا وحدها، تفتقر الآن اإلى 
بالعدد املطل�ب من الرتجمات  با�ستمرار  الإمكانيات الالزمة لرفد املكتبة الطبية 

احلديثة«.

وبناء على هذا وعلى العجز يف عدد الأ�ساتذة الذين ي�ستطيع�ن التدري�ض باللغة 
باللغة  الطب  تدري�ض  لتجربة  تق�ميه  معر�ض  يف  هيكل  الدكت�ر  يخل�ض  العربية 
جتربة  تعد  احلايل،  ب�سكلها  ا�ستمرت  اإن  الطب،  تعريب  »جتربة  اأنَّ  اإلى  العربية 
اأقرب اإلى الف�سل منها اإلى النجاح، فهي ل تلبي احتياجات الطالب والعاملني بحقل 
الطب«)١(. واأنَّ اإيجاد اأ�ساتذة قادرين على تدري�ض العل�م بالعربية اأمر ل يقل �سع�بة 

العبدالرحمن، �سحيفة عناية  اأ.د.خالد  التعليم الطبي: روؤية واقعية وخط�ات عملية،  )ينظر: تعريب   )١(
http://www.enayh.com/news/1151 :الإلكرتونية، على الرابط

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjywuX_jPjLAhUJnRoKHQizD7oQFggiMAE&url=https%3A%2F%2Funits.imamu.edu.sa%2Frcentres%2Fmedical_center%2Ffileslibrary%2FPublishingImages%2F%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%258A.pdf&usg=AFQjCNFkQ6gHxeNq5jw6MRUXsEVhx6207A
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يف  امل�ؤلفة  بالكتب  تكاد  اأو  فقرية  العربية  املكتبة  واأنَّ  اجليدة،  املراجع  اإيجاد  عن 
املراجع العلمية، وقد اأجمع�ا اأن تعليم الطب يف هذه احلالة فا�سل.

الأ�ساتذة،  اأحد  ي�ؤلفه  قد  الذي  املقرر  كتاب  على  يقت�سر  ل  بالعربية  فالتدري�ض 
بهذا  مرب�طني  الطالب  �سيجعل  ذلك  لأن  املقررة؛  الكتب  اإحدى  من  يرتجم  اأو 
الكتاب الذي �ستختلف املعل�مات يف الطب عنه بعد مدة لي�ست بالط�يلة، و�ست�سبح 
العلمية،  باملراجع  بالت�سال  حتديثها  من  يتمكن�ا  ولن  جدًا،  قدمية  معل�ماتهم 

واملجالت املحكمة التي تن�سر ما يجد يف عامل الطب.

بل اإنَّ الدرا�سة نف�سها تتطلب اطالع الطالب على م�سادر اأخرى م�ساعدة، تدعم 
معرفة الطالب، واإعداد بح�ث �سّفية ت�ساعده يف ت��سيع اطالعه يف احلقل املدرو�ض، 
ومعرفة امل�سادر املختلفة يف حقله العلمي، وهذا ما ل ميكن حتقيقه يف عدد ي�سري 

من املراجع.

اأن يك�ن الطالب  العربية مع ا�سرتاط  باللغة  التدري�ض يك�ن  اإنَّ  الق�ل:  ول يكفي 
هذه  يف  التدري�ض  لأن  الأخرى؛  باملتطلبات  القيام  من  متكنه  اأخرى،  بلغة  ملمًا 
احلالة ل يعني �سيئًا، و�سيظل الطالب معتمدًا على اللغة الأخرى يف الفهم، وتعزيز 
الأجنبية  باللغة  املعل�مات  تلك  ي�ستقي  لأنه  واحلديث؛  الكتابة  يف  ورمبا  معل�ماته، 
و�سيجد التعبري عنها بالأجنبية اأ�سهل من العربية التي جتعل حت�يل تلك املعل�مات 
كما ذكرنا من قبل عماًل فرديًا، كما �سيجد املتلقي ـ اأي�سًا ـ ي�سعر بالطمئنان لتلقي 
معل�مات، ومعان األفها، ويدرك ما يق�سد بها على وجه التحديد، وه� ما ل يت�افر 

عند حت�يل املعل�مات اإلى اللغة العربية من قبل املتحدث اأو الدائرة ال�سيقة له.

ثم اإنَّ التَّدري�ض بالعربية ل ينبغي اأن يك�ن اخلط�ة الأولى يف هذا امل�سروع، واإذا مل 
يكن اخلط�ة الأخرية، فاإنه ينبغي اأن تك�ن اخلط�ة الثالثة اأو الرابعة، بعد الرتجمة، 
والتاأليف بالعربية، واإ�سدار جمالت حمكمة تن�سر البح�ث العلمية بالعربية، واإقامة 

م�ؤمترات، وندوات علمية يعقبها بعد ذلك التدري�ض فيها.



هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا
٣8

خالصة:
اإن تدري�ض العل�م باللغة العربية ل ينف�سل عن احلركة العلمية، وم�ست�اها، اإذ من 
املمكن تدري�ض العل�م باللغة العربية بالعتماد على املتاح منها، ولكن اإذا كان املتاح 
والأمة  القليل،  �سيك�ن يف حدود هذا  الدار�سني  م�ست�ى  اأنَّ  �سيعني  فاإن هذا  قلياًل 
الناه�سة التي ت�سعى عن طريق هذا املطلب اإلى تعزيز ح�سارتها، وه�يتها، وبناء 
ذاتها ل ميكن اأن تر�سى بهذا القليل؛ لأن ذلك يعني اأنها �ستك�ن عالة دائمة على من 

يق�م باأعباء هذه العل�م، ويجعل تدري�سها كعدمه. 
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هوض باللغة العربية  وسائل النُّ

فــي الميادين المعرفية والعلمية

 أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار

األستاذ بقسم البالغة والنقد 
ومنهج األدب اإلسالمي

كلية اللغة العربية ـ جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ل به علينا،  اأوًل واآخرًا على ما تف�سَّ اإليه �سكر اهلل  مما يجب البدء به والإ�سارة 
فقد اأ�سبغ علينا نعمه، واأحاطت بنا ف�سائله، وهي ِنَعٌم ل ُتعدُّ ول حُت�سى، ومن اأجلِّها 
ة م�سلمة، ومن متام هذه النعمة  نعمة الإ�سالم، فله احلمد ــ �سبحانه ــ اأن جعلنا اأمَّ
ة عربية، واأنزل علينا كتابه )القراآن الكرمي( بل�سان عربي مبني، نقراأه  اأن جعلنا اأمَّ
عم؛ ولذا امنتَّ  ونتدبره بلغتنا اإلى اأن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها، وهذه من اأجلِّ النِّ

بها علينا يف اآيات ُتتلى اإلى ي�م القيامة، يف ق�له تعالى: )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې()١(.

اأخذوا  الذين  عليها،  القائمني  و�سدنتها،  العربية  اللغة  اإلى حماة  كر كذلك  وال�سُّ
اإلى  ع�ة  على عاتقهم حفظ اللغة العربية، واللتزام بق�اعدها كتابًة وحديثًا، والدَّ
ود عن حماها، و�سدِّ هجمات اأعدائها،  التَّم�سك بها، وبيان ف�سائها وحما�سنها، والذَّ
ـ الزدراء بها، والتَّنقُّ�ض من �ساأنها، وبذل�ا من اأجل  ـ عبثًاـ  ورد �سبهاتهم التي حتاولـ 

حتقيق تلك الغاية كلَّ غال ونفي�ض، و�سرف�ا لها طاقاتهم، وجلَّ اأوقاتهم.

الأكادميية، وجميع  العربية، قياداتها  اللغة  وياأتي يف مقدمة ه�ؤلء من�س�ب� كلية 

)١(  �س�رة العنكب�ت، الآية 5١.
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الأق�سام  ولروؤ�ساء  ووكالئها  الكلية  فلعميد  ون�ساًء،  التدري�سية رجاًل  الهيئة  اأع�ساء 
املتميز يف  الدعاء، نظري جهدهم  و�سادق  ال�سكر  ولالأ�ستاذات خال�ض  ولالأ�ساتذة 
تقدمي اللغة العربية يف اأجمل �س�رة، واأبهى حلة يف كل حمفل، ويف كل منا�سبة، فهم 
ــ  ود عنها؛ فعادت  الذَّ اإظهار حما�سنها، ويف  اإبراز مكانتها، ويف  ياأل�ن جهدًا يف  ل 
ب�سببهم ــ �سبهات احلاقدين و�سهام املرتب�سني باللغة العربية اإلى نح�رهم، فذاق�ا 
وبال اأمرهم، وكان عاقبة اأمرهم هزميًة وذلًّ، ومل يحقق�ا مبتغاهم، ومل ينال�ا اللغة 

العربية واأهلها ب�س�ء، وهلل احلمد.

وممن ُي�سكر يف هذا املقام القائم�ن على اجلمعية العلمية ال�سع�دية للغة العربية 
اللغة العربية،  اإقامة الندوات وامل�ؤمترات التي تخدم  رئي�سًا واأع�ساء، على تبنيهم 
وترفع من قدرها و�ساأنها، ومن تلك الفعاليات اإقامة ندوة )اللغة العربية والعل�م(، 
و�سادق  ال�سكر،  خال�ض  ا  منَّ فلهم  العربية،  للغة  العاملي  بالي�م  احتفاًل  تاأتي  التي 

الدعاء اأن يكللِّ اهلل جه�دهم بالت�فيق والنجاح.

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  على  القائمني  اإلى  كذلك  م��س�ل  كر  وال�سُّ
الدويل خلدمة اللغة العربية، نظري جه�دهم القيِّمة يف خدمة اللغة العربية، فلهم يف 
ذلك اإ�سهامات ون�ساطات يف �سبل �ستَّى؛ يف اإعالء اللغة العربية، ويف اإظهار قدرها 
وعل� كعبها، وبيان ما متيَّزت به من خ�سائ�ض ومزايا، جعلتها يف م�ساف اللغات 
ع�ات ال�سادقة باأن يبارك اهلل يف  كر والتَّقدير والدَّ العاملية الأخرى، فلهم كلُّ ال�سُّ

جه�دهم، ويي�سر اأم�رهم يف حتقيق غاياتهم النبيلة. 

لعل مما ي�ؤ�سف له، ويحز يف �سمري كل غي�ر على دينه ولغته اأن يدرك اأعداء الأمة 
و�سنة  اهلل  كتاب  فهم  ويف  الإ�سالم،  يف  ومنزلتها  وخط�رتها  العربية  اللغة  »اأهمية 
ر�س�له ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ فكان من اأهم حماولتهم اإ�سعاف �سلة امل�سلم بلغته 

ك بها«)١(. العربية، واإ�سعاف �سع�ره ب�سرورة التَّم�سُّ

املتكررة يف  م�ساعيهم وحمالتهم  والإ�سالمية يف  العربية  ة  الأمَّ اأعداء  كما جنح 

ملاذا اللغة العربية؟، �ض ١٧.  )١(
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ترويج فكرة لقيت رواجَا وقب�َل ــ ولالأ�سف ــ عند بع�ض اأ�سحاب الفكر والثَّقافة من 
اأبناء اأمتنا العربية والإ�سالمية، وهي اأنَّ اللغة العربية غري قادرة على م�سايرة ركب 
العل�م، واأنَّها لي�ست لغة علم، واأنَّها عاجزة يف ع�سرنا احلا�سر عن القيام مبا كانت 
�سات العلميَّة، فهي لي�ست لغة الع�سر، بل لغة  األيف بها يف التَّخ�سُّ تق�م بها من التَّ
اآن  فقد  احلا�سر  ا يف ع�سرنا  واأمَّ م�سى،  فيما  وجه  على خري  دورها  ت  اأدَّ مرحلة 
كب،  الأوان لبنيها واملتكلمني بل�سانها اأن يعرتف بعجزها وق�س�رها عن م�سايرة الرَّ
وق�سارى ما ت�سل اإليه اأن تك�ن لغة امل�ساعر والع�اطف، فلنا اأن نكتب بها ق�سيدة 
ا ما عدا ذلك فال �سري اأن  ع�سماء، اأو مقالة اأدبية، اأو رواية متعددة الف�س�ل، واأمَّ
للغات  ن�سلِّم  واأن  الأجنبية،  اللغات  بتميُّز  نعرتف  واأن  وق�س�رها،  بعجزها  نعرتف 
الأجنبية باأنَّها لغة العل�م واملعارف املتعددة واملتن�عة التي ت�اكب هذا الع�سر الذي 

نعي�سه، الذي ي�سهد ث�رة علمية يف جميع املجالت)١(.

لغتنا العربية لي�ست قادرة على م�سايرة ركب العل�م وح�سب، بل متميزة يف ك�نها 
وعاء للعل�م، ولغة لكل الفن�ن، وقد بداأ متيُّزها حني نزل ق�ل اهلل تعالى: )چ چ 
لة  چ ڇ ڇ ڇ()2(، حني اتخذها ربُّ العاملني لغًة لكتابه العزيز، فجاءت حممَّ
بكثري من اخل�سائ�ض الأ�سل�بية، والنُّكت البيانية، والأ�سرار البالغية بلغت به حدَّ 
اأن  ي للثَّقلني جميعًا  الإعجاز، فاأعجزت الف�سحاء، واأخر�ست البلغاء، وجاء التَّحدِّ

:)ۉ  ق�له  يف  ومبعار�سته  مبثله  الإتيان  عن  بالعجز  عليهم  وحكم  مبثله،  ياأت�ا 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ 

يئ جب()٣(.

�سات  والتَّخ�سُّ املعارف  ب�ستَّى  العل�م  لبع�ض  ذكر  الكرمي  القراآن  يف  جاء  كما 

ينظر: الإعالم العربي وحتديات الع�ملة، �ض٩.   )١(
�س�رة العلق، الآية١.  )2(

�س�رة البقرة، الآيتني 2٣ ـ 2٤.  )٣(
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تف�سياًل واإجماًل؛ ولذا كان من وج�ه اإعجازه الإعجاز العلمي، اإ�سارًة اإلى احت�ائه 
على م�سائل علمية، بل اإنَّ كثريًا منها مل ُيعرف ومل ُيك�سف اإلَّ يف الع�سر احلديث بعد 
تقّدم و�سائل املعرفة، وتط�ر �سبل البحث؛ نتيجة للتَّط�ر املعريف لل�سع�ب واملجتمعات، 

ونظري ما ُبذل من الأوقات والأم�ال يف �سبيل العلم واملعرفة)١(.

وقد جاء ذكر هذه العل�م واملعارف وبيانها باأ�سل�ب علمي بليغ، وبل�سان عربي مبني 
متيَّزت به اللغة العربية، بلغت به حدَّ الإعجاز، فلم تقف اللغة العربية عاجزة ول 
قا�سرة عن بيان مرادها، بل كانت لغًة معجزة يف احلديث عن العل�م وُطُرق املعرفة.

وقناعتنا باللغة العربية وقدرتها لي�ض على م�سايرة العل�م، بل على �سبق اللغات 
الأخرى، وف�سلها عليها يف هذا اجلانب، وهذا القتناع لي�ض اأمرًا عاطفيًا، ول ديانًة 
فح�سب، مع اأنَّ لغتنا العربية من الدين، وتعاطفنا معها اأمر نظهره، ول نكتمه بْلَه اأن 
ننكره، ول ل�م علينا يف ذلك ول عتب، َبْيَد اأنَّ حديثي هنا عن اللغة العربية �سيك�ن 

حديثا علمياًّ.

ه�يتنا،  من  جزء  واأنَّها  الدين،  من  العربية  اللغة  اأنَّ  يقينا  علمًا  نعلم  اأن  ويجب 
مها، ويظهر متّيزنا بتمّيزها، فارتقاوؤنا مره�ن  منا بتقدُّ وعن�ان ثقافتنا، يقا�ض تقدُّ
بالرتقاء بها، فعلينا اأن نرفع بها راأ�سًا، واأن ن�سرف بالنتماء اإليها، وتعتز بها حديثًا 
تها فال  وكتابًة، فهي مظهر من مظاهر متا�سك الأمة العربية، و�س�رة من �س�ر عزَّ
جميع  يف  لها  وم�ؤازرة  العربية،  بلغتها  اعتزاز  بدون  ن�سر  ول  العربية  ة  لالأمَّ ة  عزَّ

املجالت، ويف كافة املجالت العلمية، بل واحلياة الي�مية لدى اأبنائها)2(.

اطق،  النَّ ل�سانها  فهي  لغتها،  وبني  ونه�ستها  ة  الأمَّ ة  عزَّ بني  وثيق  ارتباط  ة  وثمَّ
املبني عنها، املف�سح عن ه�يتها، فت�سعف اللغة ب�سعف ق�مها، وتعّز بعّزتها؛ ولذا 
مظاهر  من  ومظهر  الأمة،  تعي�سها  التي  للحالة  انعكا�ض  و�سعفها  اللغة  فانح�سار 
تخلُّفها، وم�سيها ذليلة خلف الأمم تابعًة لها يف اأفكارها ولغتها، فهل نحن قادرون 

ينظر: البيان يف اإعجاز القراآن، �ض25٨.  )١(
ينظر: اأهمية احلفاظ على اللغة العربية يف ع�سر الع�ملة، �ض٣٤.  )2(
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نكن  مل  فاإذا  فيه؟،  نعي�ض  الذي  الع�سر  هذا  قادة  نك�ن  واأن  الركب؟  قيادة  على 
فهي  العل�م،  ركب  م�سايرة  على  قادرة  تك�ن  لن  اأي�سًا  فلغتنا  ذلك،  على  قادرين 
واأهلها  لغة عزيزة  لغة علم،  لغتنا  تك�ن  ولن  وم�قفنا من عدونا،  انعكا�ض حلالنا، 
هم، وعنه ي�سدرون، فنحن  كب، ياأمترون باأمر عدوِّ �سعفاء، يقبع�ن يف م�ؤخرة الرَّ

ولغتنا وجهان لعملة واحدة، يعتزان جميعًا، اأو ي�سعفان جميعًا!.

ولذا فاإنَّ »واقع اللغة العربية الي�م يتاأّثر كثريًا ب�اقع امل�سلمني، فهي تق�ى بق�تهم، 
غنية  حية  تبقى  يات،  التحدِّ ت�سارع  امليدان  يف  تبقى  ها  ولكنَّ ب�سعفهم،  وت�سعف 
والكيد  املكر  ا�ستد  الظامل�ن، ومهما  اأو غزاها  يق عليها،  بكل خ�سائ�سها مهما �سُ

لت�هينها، اأو عزلها عن امليدان«)١(.

كيف ل تك�ن اللغة العربية قادرة على م�سايرة العل�م وقد نزل القراآن بها؟! فاإذا 
ال�ساعة، حمف�ظًا بحفظ اهلل له، ف�ستظلُّ لغته  اإلى قيام  كان القراآن الكرمي باقيًا 

دة حمافظة بخ�سائ�سها ومزاياها. كذلك باقية خالدة، و�ستظلُّ لغته متجدِّ

اأنف  رغم  لغته،  فكذلك  ومكان،  زمان  لكل  �سالح  الكرمي  القراآن  اأنَّ  وكما 
يكفي  فال  اللغة،  هذه  اأبناء  م�س�ؤولية  ي�ساعف  وهذا  اجلاهلني،  وجهل  احلاقدين، 
ي باأجمادها، وتعداد خ�سائها، ما مل نكن قادرين على ترجمة ذلك كله يف واقع  التَّغنِّ

علمي ي�سهد بتميزها، ويقطع الطريق على كل جاحد وحاقد.

تها  ق�َّ على  قاطعًا  ودلياًل  لها  مفخرة  ك�نه  يف  ف�ساًل  بها  القراآن  نزول  اأنَّ  كما   
وخل�دها، فه� يف ال�قت نف�سه ي�ساعف م�س�ؤولية اأبناء الأمة العربية والإ�سالمية اإلى 
ك بها، والعتزاز بها والفتخار، وتط�يع جميع العل�م والفن�ن لها، باأن ُتكتب  التَّم�سُّ

بحروفها، وتدر�ض بل�سانها.

واأنَّى للغة اختارها اهلل وعاًء لكتابه املبني اأن تك�ن عاجزة وقا�سرة عن م�سايرة 
ي  ـ وربِّ الركب؟! وكيف ل تك�ن لغة العلم والفن�ن كلها بجميع تخ�س�ساتها؟! لي�ض ه�ـ 
اأبنائها املنت�سبني لها، و�سعف يف اعتزازهم بها، واإل  ه عجز يف  ــ عجزًا فيها، لكنَّ

ملاذا اللغة العربية؟، �ض١5.  )١(
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فاللغة العربية قادرة، كما اأنَّها خري لهم ل� كان�ا يعلم�ن.

كيف تعجز اللغة العربية الآن وقد كانت �ساخمة قادرة، وبها ُكتبت العل�م، واألِّفت 
لي�ض عجزًا ذاتيًا، بل ه�  اأنَّ عجزها  د  ي�ؤكِّ التخ�س�سات؟! مما  امل�ؤلفات يف جميع 
تخاذل بنيها، و�سعف يف من�س�بيها، وهزمية من عند اأنف�سهم، ولغتهم العربية براء 

من ذلك كله.

ولي�ض من العدل يف �سيء اأن تتَّهم اللغة العربية بالعجز والنَّق�ض والق�س�ر، ب�سب 
عجز بنيها وذويها، وامل�سيبة التي جننيها على لغتنا اخلالدة اأنَّ عجزنا وق�س�رنا 
يف احلديث عنها، والهتمام بها ين�سحب عليها، فرُتمي بالعجز، وما ه� اإل عجزنا، 
اإل نق�سنا وق�س�رنا عن القيام بها وبحقها وتقدميها يف  وُترمى بالنَّق�ض وما ه� 
واإيجابًا،  �سلبًا  عليها  ر  ي�ؤثِّ لغتنا  جتاه  فم�اقفنا  ينبغي،  كما  وخدمتها  حمفل،  كل 
اإبراز  ويف  لها،  خدمًة  والطاقات  الأوقات  وبذل  جتاهها،  م�س�ؤوليتنا  ي�ساعف  ا  ممَّ

حما�سنها، وبيان متيزها يف ا�ستيعابها جميع العل�م والفن�ن.

بها،  اطقني  النَّ غري  مع  ول  الأخرى،  اللغات  مع  العربية  اللغة  م�سكلة  ولي�ست 
م�سكلتها معنا نحن اأبناء اللغة العربية، املنت�سبني اإليها، املتحدثني بها، فنحن من 
نا �سبب رئي�ض يف اإق�سائها،  ُيعلي قدرها، ويربز �ساأنها حتدثًا بها واعتزازًا، كما اأنَّ
م، ويف عجزها اأن تك�ن  ويف احلكم عليها بالعجز والق�س�ر يف م�سايرة ركب التَّقدُّ

دها وتن�ُّعها قدميًا وحديثًا. لغة العل�م واملعارف على تعدُّ

ولذا فاأعظم و�سيلة ــ يف نظري ــ يف بيان قدرة اللغة العربية على ا�ستيعابها ل�ستَّى 
املعارف والعل�م، ه� م�قفنا نحن اأبناء اللغة العربية من اللغة نف�سها، ونظرتنا لها، 
ل نق�سها، اأو ن�سرت ع�ارها،  فهي لي�ست ناق�سة حتى ناأتي نحن يف هذا الع�سر؛ لنكمِّ
وعزة،  ق�ة  اأنف�سنا  من  لنمنحها  اإلينا،  وت�ستند  بنا،  حتتمي  حتى  �سعيفة  ولي�ست 
ا لغتنا العربية اإل  ففاقد ال�سيء ل يعطيه، ول� اّدعى ذلك واأراده؛ ولذا فال تريد منَّ
العتزاز بها، والقتناع بقدراتها، ومبا حباها اهلل من مزايا وخ�سائ�ض، ومبا اأودعه 
اهلل فيها من الإمكانيات والقدرات ما لي�ض يف غريها، وحني تك�ن هذه قناعتنا بها، 
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ونظرتنا اإليها، ف�سيتغريَّ حالنا معها، ويف طريقة تعاملنا ونظرتنا اإليها، و�سنقف يف 
كل حمفل بكل �سم�خ واعتزاز يف احلديث بل�سانها، ويف بيان خ�سائ�سها.

بقدرتي  والأعاجم  الأباعد  تقنع�ا  اأن  منكم  اأريد  ل  يق�ل:  حالها  بل�سان  وكاأينِّ 
على م�سايرة ركب العل�م، بل اأقنع�ا اأنف�سكم وبنيكم بقدراتي، ول اأريد منكم �س�ى 
مة يف كل حمفل، واأن اأك�ن لغة العل�م وحديث املجال�ض،  العتزاز بي، واأن اأك�ن املقدَّ
وحني تك�ن هذه هي نظرتنا اإلى لغتنا، وهذا ه� اعتزازنا بها وافتخارنا، ف�سنك�ن يف 
غنى عن اأن نثبت لالآخرين قدرتها ومتيُّزها، ويف التَّطبيق غنية عن التَّنظري، والفعل 

اأق�ى اأثرًا من كل ق�ل بليغ.

كما اأنَّ اللغة العربية �سجرة مثمرة معطاء، اأ�سلها ثابت وفرعها يف ال�سماء، ت�ؤتي 
لهذه  بدَّ  ول  ذويها،  بها من  والعناية  عاية  الرِّ ربها، حني جتد  باإذن  كل حني  اأكلها 

ال�سجر من الهتمام بها، و�سقايتها وتغذيتها، ويك�ن ذلك من خالل ما ياأتي:

اللغة  العربية  اللغة  تك�ن  اأن  معنى  فما  والق�انني:  الأنظمة  من  الإفادة  ــ  اأوًل 
ظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة العربية  ــ  كما ن�ضَّ على ذلك النِّ الر�سمية للبالد 
اخمة يف التَّدري�ض  ال�سع�دية ــ ثم ل تك�ن هي نف�سها لغة العل�م واملعارف، واللغة ال�سَّ
ت�ظيف  من  بدَّ  فال  ذلك!  بنّي يف  تناق�ض  اأيُّ  الإعالم؟  و�سائل  ويف  اجلامعات،  يف 

ظام يف خدمتها، واإنَّ اهلل ليزع بال�سلطان ما ل يزع بالقراآن. النِّ

الكتابة  العلم  خدمة  يف  العربية  اللغة  متيُّز  مظاهر  ومن  العلمّي:  �سر  النَّ ــ  ثانياً 
بها، وه� اأمر من الأهمية مبكان، فعلى املنت�سبني اإلى اللغة العربية الغي�رين عليها 
عي احلثيث والعمل اجلاد  الدع�ة اإلى ن�سر بح�ث اأبناء العربية باللغة العربية، وال�سَّ
العلمية،  واأ�س�سها  و�س�ابطها  ق�اعدها  لها  العربية،  باللغة  ن�سر  اأوعية  اإيجاد  على 
ــ  ك�ض واللهاث خلف التَّ�سنيف العاملي للن�سر بلغة غري لغتنا، فنحن  بعيدًا عن الرَّ
واحلالة هذه ــ نخدم لغتهم واقت�سادهم، ول نخدم لغتنا، بخالف ل� كان لنا اأوعية 
�سر  ة جه�د تذكر وت�سكر يف هذا ال�سياق يف تعزيز اأوعية النَّ ن�سر باللغة العربية، وثمَّ

باللغة العربية، ولكننا نطمح اإلى املزيد، واإلى تعزيزها ودعمها معن�يًا وماديًا.
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ـ ت�ظيف و�سائل الإعالم يف خدمة اللغة العربية: فلالإعالم اأثر كبري يف تعزيز  ثالثاـً 
اللغة العربية، ويف تقدميها يف اأجمل معر�ض، ويف كل حمفل. وعلى عاتق الإعالم 
العربية،  اللغة  اإبراز  يف  العظمي  والأمانة  الكربى،  امل�س�ؤولية  تقع  عليه  والقائمني 
حتدثًا بها ودع�ة اإليها، من خالل الربامج التي يقدمها املخت�س�ن عن اللغة العربية، 
دوات  النَّ اإقامة  والع�س�ر، ويف  مان  الزَّ مرِّ  به، على  وما متيَّزت  بيان خ�سائها،  يف 
قا�ض عن اللغة العربية ي�سارك فيها املهتّم�ن بهذا اجلانب، ويتحدث�ن  وحلقات النِّ
فيها بلغة علمية، وباحلقائق والأدلة والأرقام والإح�سائيات عن متيز اللغة العربية 

يف هذا املجال، بعيدًا عن الإن�سائية وال�اقع الذي نعي�سه، وتعي�سه لغتنا العربية)١(.

حتّدثًا  العربية  باللغة  وربطه  العمل،  �س�ق  وحاجة  القت�سادي،  اجلانب  ــ  رابعاً 
�س�ق  وعن حاجة  القت�ساد،  لدى حديثنا عن  العربي  عاملنا  ي�سّح يف  ول  واإتقانًا: 
العمل اأن تك�ن اللغة العربية مبناأى عن ذلك كله، فهي جزء من اقت�سادنا، يق�ى 
ث  بق�تها، وي�سعف ب�سعفها، بيد اأنَّ ال�اقع على خالف ذلك ولالأ�سف، فحني يتحدَّ
اللغات  �سطر  م�ن  وييمِّ ظه�رهم،  خلف  العربية  لغتهم  يجعل�ن  القت�ساد  اأهل 
تاأثريه، فيجب ت�ظيف ذلك يف خدمة  اأهمية القت�ساد، وق�ة  الأجنبية، ول يخفى 
ة للحديث حتى مع ال�ف�د  �سميَّ اللغة العربية، يف التَّحّدث بها اأوًل، باأن تك�ن اللغة الرَّ
الأجنبية. كما اأنَّ اللغة العربية جمال ا�ستثمار، مبا حت�يه من العل�م واملعارف، ومبا 
املهم  ومن  بها،  اطقني  والنَّ فيها  �سني  املتخ�سِّ ف�ساًل عن  علمي،  ر�سيد  متلكه من 
الإفادة منه اقت�ساديًا، و�سيع�د اأثر ذلك ونفعه على اللغة العربية، وهذ جمال خ�سب 
للمخت�سني، ودع�ة لأهل القت�ساد من الإفادة من اللغة العربية يف هذا املجال، اإل 
اأنَّ ال�اقع ي�سهد بخالف ذلك، فال نرى من بع�ض اأهل القت�ساد اعتزازًا بلغتهم، 
قي�ض من ذلك اأحيانًا، يتجلى  ول ت�ظيفًا لها يف املحافل املحلية والعاملية، بل على النَّ
ذلك جلياًّ لدى حديث بع�سهم عن حاجة �س�ق العمل، ف�سار ذلك ذريعة اإلى اإق�ساء 
�ساتها، بحجة اأنَّ �س�ق  اللغة العربية، بل دع�ة اإلى التَّخفُّف منها، ومن بع�ض تخ�سّ
بعد  وظيفة  يجد  لن  فيها  �ض  يتخ�سَّ َمْن  واأنَّ  يطلبها،  اأحد  ول  يحتاجها،  ل  العمل 

ينظر: اللغة العربية والإعالم، �ض٤٤.  )١(
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تخرجه، وهم بهذا امل�قف امل�سني ير�سل�ن ر�سائل �سلبية ت�سريحًا وتلميحًا ب�سرر 
تعلُّم لغتهم العربية، واأنَّها لن تفيدهم يف حياتهم املعي�سية، فيك�ن تعلُّمها �سربًا من 
�سياع ال�قت، ومن بعرثة الأم�ال واجله�د، و�سرفها فيما ل نفع فيه على الأفراد 
وعلى املجتمعات العربية �س�اء ب�س�اء، وكم ُظلمت لغتنا العربية ب�سبب هذا املنطق 
قي�ض من ذلك متامًا، فحتى من الناحية القت�سادية   اخلطري، مع اأنَّ الأمر على النَّ
من  وم�سدر  املال،  م�ارد  من  م�رد  فاللغة  ــ  الأخرى  اجل�انب  عن  النَّظر  بغ�ّض  ــ 
وفيها  ت�ظيفها،  واأجادوا  ا�ستغاللها،  اأح�سن�ا  ل�  والق�مي  ال�طني  خل  الدَّ م�سدر 
من املحا�سن واملكا�سب والإيجابيات ما ميكن حت�يله اإلى م�ساريع جتارية، واأعمال 
ا�ض عن عل�م اللغة العربية ومنافعها،  اقت�سادية، ولكن اأنَّى لهم ذلك وهم اأبعد النَّ

وخ�سائ�سها التي متيزت بها عن �سائر اللغات الأخرى.

خام�شاً ــ اللغة العربية وتقنية املعل�مات، وبرامج الأجهزة الذكية: نحن يف ع�سر 
التَّقنية واملعل�مات، فيجب اأن يك�ن للغة العربية ن�سيب يف ذلك، ومما يجب التَّنّبه 
ع�سر  فه�  فيه،  نعي�ض  الذي  الع�سر  طبيعة  املقام  هذا  يف  عنه  واحلديث  اإليه، 
املعل�مات والتَّقنية والت�سالت، وي�سهد العامل ث�رة علمية، وت�سابق حمم�م يف جانب 
التَّقنية والت�سالت والربجمة والأجهزة الذكية، وبغ�ّض النَّظر عن اأثرها وتاأثريها 
ني والغي�رين على اللغة العربية الإفادة من هذه  الإيجابي وال�سلبي اإل اأنَّ على املهتمِّ
الث�رة املعل�ماتية، وت�ظيفها يف خدمة اللغة العربية، من خالل الربامج والتَّقنيات 
اإليها،  وتقّربهم  وجمالتها  مب��س�عاتها  الّنا�ض  وتعّرف  العربية،  اللغة  تخدم  التي 
ة جه�د ُتذكر وُت�سكر يف هذا املجال من  وت�سّهل لهم الإفادة منها والرج�ع اإليها، وثمَّ
بع�ض الغي�رين على لغتهم اللغة العربية، اإل اأنَّ الّطم�ح اأكرب من ال�اقع الذي نعي�سه 
بكثري، ولي�ض لأهدافنا غاية تقف عندها، ويجب اأن يك�ن العمل بقدر الطم�ح، و�سم� 

الهدف.

والعل�م  العربية  اللغة  والتعليم اجلامعي: ويف حديثنا عن  العربية  اللغة  ــ  �شاد�شاً 
العربية  اللغة  تعلم  يف  واملهم  البارز  واأثرها  اجلامعات،  اأهميَّة  نغفل  اأن  ي�سّح  ل 
بق يف  يادة وق�سب ال�سَّ وتعليمها، فهي من اأهم احلا�سنات للعلم والعلماء، ولها الرِّ
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تعليم الطالب �ستَّى املعارف، وجميع العل�م بكل تخ�س�ساتها و�ستى عل�مها، مهما 
�ض واملجال الذي يدر�ض فيه الطالب، كيف ل يك�ن ذلك و »وجامعات  كان التَّخ�سّ
البالد العربية باأ�ساتذتها وطالبها اأول من تقع عليهم م�س�ؤولية اإحياء اللغة العربية، 
وجعلها لغة العل�م والثقافة، والدر�ض والتعليم كما كانت �سابقًا يف احل�سارة العاملية 

ال�سامقة«)١(.

العربية، والرتقاء  باللغة  النُّه��ض  اأنَّ  ــ  ُيعلم  اأن  اأو مما ينبغي  ــ  ومما ه� معل�م 
بها يف م�ساف اللغات الأخرى، ويف ت�ظيفها يف اجلانب العلمي والّتقني؛ يقع على 
�سات، ولي�ض الأفراد، فال ي�سّح اأن تك�ن اجله�د يف خدمة اللغة  ول وامل�ؤ�سَّ عاتق الدُّ
ا�ستحياء  على  م  ُتقدَّ حماولت  ول  فردية،  اجتهادات  ول  مبعرثة،  جه�دًا  العربية 
بدَّ من  واملعن�ي، فال  املادي  عم  الدَّ وينق�سها  وتعزوها احلاجة،  النَّق�ض،  يعرتيها 
اقات، ول بدَّ اأن تك�ن للدول العربية وقياداتها  تكاتف اجله�د وت�سافر الأم�ال والطَّ
وم�ؤ�س�ساتها وجميع قطاعاتها التَّعليمية وغريها اأثر بارز وجهد كبري يف خدمة اللغة 
العربية، جهد يليق باللغة العربية، وي�ازي مكانتها، وحينها وبق�ة النظام واجلهات 
الداعمة �سنثبت للعامل اأجمع اأنَّ لغتنا العربية لغة علم و�سيادة وريادة، واأنَّها جديرة 
بكل ما قيل عنها ويقال من اأو�ساف العظمة واجلالل، واأنَّها حقًا قمينة اأن تك�ن لغة 

القراآن الكرمي، وما ُبذل فيها وما ُيبذل كان يف مكانه ويف م�سرفه ال�سحيح.

وختامًا: 
ات، وحديث عن  حديثنا عن لغتنا العربية ه� حديث عن اله�ية، وحديث عن الذَّ
ول  ب�ساأنها،  والهتمام  باأمرها،  العتناء  فيجب  وعليه  الأمم،  بني  وبقائنا  وج�دنا 
ي�سحُّ اأن يك�ن حديثنا عنها واهتمامنا بها مرتبطًا مبنا�سبة، اأو بي�م يف ال�سنة، اأو 
اخلافت يف  ل�س�تها  ا�ستجابة  اأو  واجب،  اأداء  عنها  وكاأنَّ حديثنا  اآخر،  باأي حدث 

)١(  تعريب العل�م واأ�سلمتها، �ض2٣.
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نات  د جرحها مب�سكِّ ُت �س�تها، اأو ن�سمِّ نا بتلك اجله�د اخلج�لة ن�سكِّ �سمائرنا، وكاأنَّ
رنا بها، فهي  ل تغني فتياًل. لغتنا العربية لي�ست بحاجة اإلى ي�م عاملي، اأو حدث يذكِّ
معنا تاأكل وت�سرب، وتق�م وتقعد، ويجري حبها يف عروقنا، ويف نب�ض قل�بنا، ويجب 
الهتمام بها، واحلر�ض عليها، بقدر حبنا لها، وبقدر مكانتها، وعل� قدرها، و�سم� 

كعبها على لغات الأر�ض جميعًا.

فهذه هي نظرتنا للغتنا العربية، وتلك هي قناعتنا، ول ي�سرينا ول ي�سريها نظرة 
اجلاهلني اإليها من اأبنائها، ف�ساًل عن م�اقف احلاقدين وحا�سديها من اأعدائها. 

اأن  اأ�ساأل  واهلل  بها،  املتحدثني  اإليها،  املنت�سبني  اأهلها  وحفظ  لغتي،  اهلل  حفظ 
يبارك يف جه�د القائمني عليها، وي�سدد خطاهم، وي�فقهم يف خدمتها. واحلمد اهلل 

الذي بنعمته تتم ال�ساحلات.

ت�سليما  و�سلم  و�سحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  و�سلم  اهلل  و�سلى  اأعلم  واهلل 
كثريًا.

مراجع الدراسة:
الثقافة 	• وزارة  )القاهرة:  تركي  �سقر  الع�ملة،  وحتديات  العربي  الإعالم 

امل�سرية، ١٩٩٨م(. 
للطبع 	• املنار  دار  )القاهرة:  ر�ساد  �سامل  حممد  والإعالم،  العربية  اللغة 

والن�سر والت�زيع، 2٠٠٣ م(.
اأهمية احلفاظ على اللغة العربية يف ع�سر الع�ملة، عبداهلل بن حمد احلقيل، 	•

جريدة اجلزيرة القطرية، رقم العدد )١٤٦٦٦(، ن�فرب 2٠١2م .
ان: دار عمار 	• البيان يف اإعجاز القراآن، �سالح عبدالفتاح اخلالدي، ط٣ )َعمَّ

للن�سر والت�زيع، ١٤١٣هـ(.
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القلم، 	• دار  )الك�يت:  ط١  ال�سيد،  اأحمد  بكر  اأب�  واأ�سلمتها،  العل�م  تعريب 
١٤٠٩هـ(.

ملاذا اللغة العربية؟، عدنان ر�سا النح�ي، ط١ )الريا�ض: دار النح�ي للن�سر 	•
والت�زيع، ١٤١٨هـ(. 
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واقع اللغة العربية
فــي المجاالت العلمية والتقنية

د.عبداهلل بن محمد بن مهدي 
األنصاري

األستاذ المشارك بقسم النحو 
والصرف وفقه اللغة

كلية اللغة العربية ـ جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ملخص البحث:
من  منطِلًقا  احلديثة،  والتقانة  العلم  العربية يف جمال  اللغة  واقع  البحث  تناول 
مكانة اللغة العربية و�سماتها املميزة لها من بني اللغات، مكتفًيا باأهمها، وهي: ك�نها 
لغة اآخر ر�سالة �سماوية عامَلية لأهل الأر�ض يف كل زمان ومكان، وما لها من تراث 
غني بالن�س��ض الف�سيحة املحافظ عليها من التغيري والتح�يل عرب القرون، وُتَعدُّ 
تلك الن�س��ض من اأهم منطلقات الدرا�سات التط�يرية لهذه اللغة يف املجال العلمي 
اأقرب اللغات  وغريه، ثم ما تتمتع به اللغة العربية من خ�ا�ض لغ�ية ذاتية جعلْتها 
املعيارية،  لها  يكفل  لها من نظام قاعدي من�سبط  وما  اللغ�ّي،  الكمال  العاملية يف 
لْت  وت��سَّ املعروفة،  العلمية  املجالت  بها من بحث علميٍّ هائل يف غالب  وما جرى 
الع�سر؛  ملكانتها يف هذا  وتاأخٍر  انح�سار  العربية من  ما جدَّ على  اأّن  اإلى  الدرا�سة 
، ولكنه ب�سبب ما طراأ على �سلطان اأهلها من �سعٍف  مل يكن ب�سبب لغ�يٍّ ول علميٍّ
ول  وغريها،  اللغ�ية  وو�سائله  باأدواته  احلديثة  احل�سارة  َرْكب  حل�ق  عن  رهم  اأخَّ

�سيما يف املجال التقاين احلديث.
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دة: ُمَقّدمٌة ُمَمهِّ
اإنَّ اللغَة هي البياُن الذي علمه اهلل لالإن�سان اإْذ خلقه، قال اهلل تعالى: )ڃ 
جن�ض  َعلَّم  اأي  ڇ()١(،  ڇ  ڇڇ  چ  چچ  چ  ڃڃ 
الإن�سان الإبانَة عن املعاين التي يريدها، والتعبرَي عما يف نف�سه ليفيَده غرَيه وي�ستفيد 
ه�  البيان  اأن  وذلك  �سائر احلي�ان،  الإن�سان عن  البيان متيز جن�ض  وبهذا  ه�)2(، 
وت�سرفاته  عقله  عن  ُيعربِّ  وبه  جن�سه،  وبني  الإن�سان  بني  ال�سلة  ه�  الذي  املنطق 
وحكمته، فعلمه اهلل ما ينطق به وُيفهم غريه ما عنده، وفيه اإ�سارة اإلى متيزه بالعلم 

عن غريه)٣(.

وبا�ستعمالهم  به من عل�م ومعارف،  اأهلها؛ مبا متدهم  �َسرياَن حياِة  اللغُة  وُتَعدُّ 
ن�ن تاريخهم وماآثرهم،  لها يف ت�ا�سلهم واأن�سطتهم يف كل جمالت احلياة، وبها ُيدوِّ
ِرها،  وَح�سَ ها  وِعيِّ الأل�سن من خر�سها  تنطلق  وباللغة  باأولهم،  اآخُرهم  يت�سل  وبها 
الأمم وتنميتها،  بناء  اأهم مق�مات  والِفْكُر من جم�ِده، فهي  والعق�ُل من رك�دها، 

وارتقائها وتط�رها، وبناِء العالقات بني �سع�بها، وهي وعاء العلم واملعرفة.

ومن �ساأن اللغات التَّطّ�ُر من حال اإلى حال، بتاأثري ما يحيط بها من �س�ؤون احلياة، 
وثقافية  اجتماعية  اأو  بيئيٍة،  اأو  خارجية،  ع�امل  من  جمتمعاتها  على  يطراأ  وما 
من  لها  يك�ن  ما  بتاأثري  تتط�ر  كما  ذلك،  ونح�  وجغرافية،  واقت�سادية  و�سيا�سية 
خ�سائ�ض ومق�مات داخلية يف اللغة نف�سها، تتعلق بدللت األفاظها، اأو باأبنيتها، اأو 

برتاكيبها، اأو مبجازاتها واآفاق ا�ستعمالها، اأو اأنظمتها التداولية واخلطابية. 

وبعد نزول القراآن الكرمي تط�رت اللغة العربية تط�ًرا هائاًل، حتى ا�ستنارْت بها 
الدنيا كلُّها، مبا �ساحبها من ن�ر ال�حي الذي نزل بها، ومبا تاأيَّدْت به من �سلطاِن 
اأهلها، فاأبدع�ا  امل�سلمني وَغَلبِتهم على �سائر الأمم، فتفتقت العل�م واملعارف عند 

�س�رة الرحمن، الآيات )١-٤(.  )١(
ينظر: التحرير والتن�ير،2٣٣/2٧، وتف�سري الرازي، 2٩/٧٦.  )2(

)٣(  ينظر: تف�سري الرازي، 2٩/٧٦.
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، واقتب�ض منها العامَل فجعل�ا يط�رون الدرا�سات يف لغاتهم،  فيها وبرع�ا يف كل فنٍّ
عف يدّب يف ج�سم اللغة العربية  حتى اإذا �سُعف امل�سلم�ن وانح�سر �سلطاُنهم، بداأ ال�سّ
القتار،  عليها  وتثري  ُبنيانها،  وت�سرب  تتناولها،  الهدم  معاول  وجعلْت  ف�سيًئا،  �سيًئا 
وزعزعتها  معاملها  طم�ض  يف  رغبة  �س�ٍب،  كل  من  الرتاب  عليها  وُتهيل  وتتجاذبها 
ها، ول انثلم  ًة رزينًة غري م�ستكينة، فما َفلَّ حدُّ عن مكانتها، غري اأنهم األف�ها قارَّ
ها؛ لأنها يف ِحمى القراآن الكرمي، وال�سنة ال�سريفة، والرتاث الإ�سالمي الزاخر  ح��سُ

الفاخر، وامل�روث العربي من الآداب ال�افرة الزاهرة النادرة.

يف  امل�ؤثرة  احلي�ية  املجالت  عن  العربية  عزل  ا�ستطاع�ا  الإ�سالم  اأعداء  ولكن 
احل�سارة الإن�سانية، واأهمها املجال العلمي التطبيقي، فحينما هيمن�ا على العامَل 
التعليم و�س�ؤون احلياة العامة، وا�سطهدوا  �ا لغاِتهم الأعجميَة يف  الإ�سالمي فَر�سُ
اللغة العربية؛ لأجل اأن يتمكن�ا من ال�سيطرة على الإنتاج الفكري، فاإن اللغة اأكرب 

م�ؤثر يف الفكر الإن�ساين. 

حقيقــة العربية ومكانتها:
تعتلي اللغة العربية الذروة العليا يف خ�سائ�سها اللغ�ية، يف اأ�س�اتها ومفرداتها، 
الإمالئية  ق�اعدها  ويف  واإعرابها،  تراكيبها  ويف  وا�ستقاقها،  ت�سريفها  ويف 
وخط�طها، ويف نطقها واأدائها، ويف منطقها وواقعيتها، ويف بالغتها ودللتها، ويف 
اأوزانها ال�سعرية، واإيقاعاتها وق�افيها، ول ُتعَلم لغٌة ت�ازيها يف �سيء من ذلك، وقد 
ذكر علماء العربية �سروًبا مما اخت�ست به العربية دون �سائر اللغات، وذكروا من 
ُجملة ما متتاز به: الإعراَب، والت��سَع يف املجاز، وكرثَة املرتادفات، وغزارَة امل�سرتك 
ُمعِجًزا؛  اأنزله  الذي  لكتابه  العربية  اللغة  اختار  تعالى  اهلل  اإن  قيل  حتى  اللفظي، 
اأن  اأحًدا ل يقدر  »اإّن  اأنه قال:  العلماء  ابن فار�ض عن بع�ض  ال�سبب)١(، ونقل  لهذا 
يرتجم القراآن اإلى غري العربية، كما ُترجمت الإجنيل عن ال�سريانية اإلى احلب�سية 
والرومية، وُترجمت �سائر كتب اهلل اإلى العربية؛ لأن العجم مل تت�سع يف املجاز ات�ساع 

ينظر: ال�ساحبي، �ض٤١، واملزهر، ٣2٤/١-٣2٧.  )١(
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العرب«)١(. وال�اقع ي�سدق هذه املق�لة، فاإّنا مل جند اأحًدا ا�ستطاع نقل القراآن اإلى 
غري العربية منذ نزل، بل ل جند اأحًدا ي�ستطيع اأن ينقل الأ�ساليب العربية يف �سائر 
الكالم اإلى اللغات الأخرى على طريق التطابق والتماثل، واإمنا ينقل�ن املفاهيم نقاًل 

عامًا.

وقد ات�سعت اللغة العربية لنقل العل�م واملعارف على تن�عها واختالفها، وترجم 
تهم حاجة  ا�ض بها العل�َم واملعاِرف من اللغات الأخرى، ومل يجد العرب يف اأيام ق�َّ النَّ
اإلى ال�ستيعا�ض عن العربية بغريها لأجل نقل العل�م وتعليمها، والدليل على ذلك 
كتبهم التي جندها يف عل�م الطبيعة والطب والفلك والرتبية وال�سل�ك، وال�سيا�سة 

والجتماع، والل�سانيات بعامة، وغري ذلك.

ولقد �سبق العرُب غرَيهم من الأمم الأوروبية وغريها اإلى اكت�ساف الطريقة العلمية 
واملنهج التجريبي، القائِم على املالحظة والتجربة، والنظريات العلمية التي كانت 
ال�سبب الأول يف النه�سة العلمية العاملية)2(، ول�ل ما اأ�ساب العربية بانهزام اأهلها 
يف الأندل�ض، واأمام التتار واملغ�ل يف بغداد، وامل�ستعمرين املف�سدين من الأوربيني، 
ملا نه�ض العلم احلديث اإل باللغة العربية)٣(، وهذا يدل دللة وا�سحة على اأن تراجع 
اللغة العربية يف املجالت العلمية يف هذا الع�سر كان ب�سبب ظروف اأ�سابت اأهلها 

وبيئتها، ل ب�سبب نق�ض فيها اأو �سعف يف مق�ماتها اللغ�ية، كما �سيتبني.

هذه حقيقة العربية، ول ُتعَلم لغٌة على وجه الأر�ض بلغت هذا املبلغ، كما ل ُتعَلم 
من  لها  وثبت  العربية،  غرُي  الأر�ض  اأهل  جلميع  عامة  �سماويًة  ر�سالًة  حملْت  لغة 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  اإلى  مرف�ع  اأثر  يف  ورد  حتى  لغريها،  يثبت  مل  ما  العم�مية 
اإمنا هي ل�سان، فمن تكلم   ، اأُمٍّ باأٍب ول  اأنه قال: »اإن العربية لي�ست لأحدكم  و�سلم 

ال�ساحبي، �ض٤١.  )١(
ينظر: العل�م عند العرب اأ�س�لها ومالحمها احل�سارية، �ض٦.  )2(

ينظر: اللغة العربية وحتديات الع�ملة، �ض٩٩.  )٣(
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بالعربية فه� عربي«)١( ويعني ذلك اأنها لغة عاملية ُتلِحق َمن تكلم بها باأهلها، وهذا 
من خ�سائ�سها واإن مل يكن منهم يف اأ�سله.

والعربية اأقرب اللغات واأن�سُبها للمنطق العلمي، وال�سبب يف ذلك اطراد قيا�سها، 
الكمال  من  مبزيد  وات�سمْت  وق�انيِنها،  ق�اعِدها  وان�سباُط  وات�ساُقها،  ِعللها  وق�ة 
ت  اُقها من العلماء، قال ابُن جني: »اإن هذه اللغة اخت�سّ اللغ�ي، وقد اأدرك ذلك حذَّ
الإتقان  عالئق  بها  وِنيطْت  احلكمة،  بخ�سائ�ض  ومتّيزت  رف،  ال�سَّ من  مبزيد 
له  م الإن�سان وف�سّ وال�سنعة«)2(، وقال ابن منظ�ر الأن�ساري: »اإّن اهلل �سبحانه قد كرَّ
ل�سان،  كلِّ  على  بالبيان  العربيَّ  الل�سان  هذا  و�سّرف  احلي�ان،  �سائر  على  بالنطق 

وكفاه �سَرًفا اأنه به نزل القراآن...«)٣(.

اإلى  اإنَّ هذه اخل�سائ�ض واملميزات التي ثبتت للعربية تقت�سي النَّظَر من جديد 
حال اللغة العربية يف هذا الع�سر، وما ُبذل من جه�ٍد ل��سعها يف ق�الَب ع�سريِة 
تالم�ض ال�اقع امل�ساَهد، وتلتقي مع الدرا�سات اللغ�ية احلديثة لدى الأمم الأخرى 
العلمية  وال�ستعمالت  اللغ�ي،  بالبحث  يتعلق  ما  �سيَّما  ول  ونتائجها،  م�ساراتها  يف 
غري  بجديد  الب�سري،  الفكر  اإنارة  يف  اللغة  به  ُت�سهم  مما  ذلك  ونح�  والتقنية، 
مف�س�ل عن القدمي، ول مرتاٍخ عن احلديث، مما ي�اكب التط�ر احل�ساري والتقني 

احلديث.

ومما ينبغي لأهل العربيِة حتديُد م�اطن اخللل الذي اأ�ساب احلركة العلمية باللغة 
وتاأخرهم  اأهلها  خم�ل  ب�سبب  العلمية؛  مكانتها  عن  تقهقرها  اإلى  واأّدى  العربية، 
الع�سر، وحتديِد  ا�ستعمالها وتط�يرها علميًّا وفق متطلبات  عن غريهم يف جمال 
ْت اإلى هذا التاأخر، وت�سخي�ض احلال ملعرفة ال�اقع، مع  العقبات والأ�سباب التي اأدَّ

البحث فيما ميكن اقرتاحه واتخاذه لعالج هذه امل�سكلة وتاليف ذلك الق�س�ر. 

اأنَّه  ثم ذكر  امل�ستقيم، 2٧5/١( يف خرب ط�يل،  ال�سراط  ـ يف )اقت�ساء  ـ رحمه اهلل  تيمية  ابن  اأورده   )١(
�سعيف. ولكن معناه لي�ض ببعيد، بل ه� �سحيح.

ينظر: اخل�سائ�ض، ١/ ١)بت�سرف ي�سري(.  )2(
ل�سان العرب، )املقدمة( ٧/١.  )٣(
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اللغــة العربية والعلم:
الأعجمية  باللغات  املتاأّثرين  املتاأّخرين   من  اأمرهم  على  املغل�بني  بع�ض  عى  ادَّ
الغربي  الثَّقايف  تاج  النَّ اأنَّ  ع�ا  وادَّ علم،  لغُة  ل  واأدب،  دين  لغة  العربية  اأنَّ  واأهِلها 
بني  ْ�ُل  حَتُ العربية  اللغة  اأنَّ  عى  ادَّ َمن  ومنهم  العربي)١(،  الل�سان  اإلى  نقله  ي�سعب 
الإن�سان والفهم العلمي، واأنَّها ل ت�سلح للح�سارة، ول للتطّ�ر الفكري، واأنها عبارة 

عن تقاليد جامدة...)2(.

َبه الكاحلة التي رانت على قل�بهم، واأدانت  وحملهم على ذلك جمم�عة من ال�سُّ
نف��سهم، وا�ست�لت على عق�لهم، فمنها ما يجدون عليه كثريًا من العرب يف هذا 
الع�سر من ا�ستعمال اللغات الأعجمية يف تدري�ض العل�م ويف البحث العلمي، وكذلك 
الت�ا�سل واملخاطبات،  اللغات الأعجمية على كثري من املجتمعات العربية يف  َغَلبُة 
اأنَّ  َع�ا  وادَّ اإليه،  اجتهَت  اأَنَّى  العربي  ال�سارع  يف  الأعجمية  امل�سطلحات  و�سي�ُع 
الع�س�ر التي �سادت فيها العربية فكانت فيها لغَة العلم واملعرفة يف العامل، كانت 

ر وَتْكرُثْ كحالها يف هذا الع�سر)٣(. املعارُف فيها قليلًة، ومل تتط�َّ

اء  وبناًء على هذه الدع�ى وقف�ا �سد ترجمة امل�سطلحات، وحاول�ا �سدَّ اأب�اب الرثَّ
العربية،  على  للت�سييق  والتَّعريب(؛  وال�ستقاق،  النحت،  )مثل:  العربية  اللغ�ي يف 
حتى ي�سطّر اأهُلها اإلى ا�ستعمال اللغات الأعجمية ق�ْسًرا، ويهجروا العربية فتم�ت، 
و�سيتبع ذلك م�ُت العقل العربي، الذي ل يفهم اإل العربية، وي�سمحلُّ الرتاُث العربي 
اأعداء الإ�سالم  واأداة الفكر)٤(، وبذلك ي�سهل على  اإلى العقل  اللغة نافذة  كله؛ لأن 
الق�ساُء عليه ِمن ِقَبل اأهِله، ويك�ُن العرب هم اآفَة العربية، وُحقَّ للعربية عندئٍذ اأن 

ينظر: اللغة العربية وحتديات الع�ملة، �ض٩5، لهادي نهر، نقاًل عن اأني�ض فريحة.  )١(
ينظر: اأبحاث يف العربية الف�سحى، �ض2٠٨-2١٠.  )2(

ينظر: اللغة العربية وحتديات الع�ملة، �ض٩٣.  )٣(
ينظر: اللغة، لفندري�ض، �ض2٤، وعندما مت�ت اللغات، �ض٤٤٣.  )٤(
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ِذُر«)١(.  َتى احْلَ تق�ل: »ِمْن َماأَْمِنه ُي�ؤْ

وميكن اإيجاُز الردِّ عليهم يف خم�سة الأم�ر الآتية:  

اأول ًــ  اإمنا َدَعْ�ا اإلى ذلك تاأثًُّرا بال�ستعمار الأجنبي للعامل الإ�سالمي، وا�ستجابًة 
لَنزعات ال�سهي�نية العامَلية، م�ستغلني انغما�ض العرب يف العاميات والثُّنائيَّات 
اأهلها،  بلغات  املعا�سرة  التكنل�جيا)2(  اأفرزته عل�م  واإعجاِبهم مبا  اللغ�ية، 
و«اإنَّ اأعداء العربية من اأكرث النا�ض معرفة بالر�سالة التي اأدتها لالإن�سانية يف 
املا�سي واحلا�سر، ومِلا امتاَزْت به من خ�سائ�ض التَّطّ�ر العريق، وما ميكن 
اأن يك�ن لها يف حقل املعارف الب�سرية من مركز فاعٍل بالغ التاأثري«)٣(، وقد 
د العاّلمُة اأب� احل�سن الندويُّ اأنَّ علماء العربية ن�سروا الل�سان العربي يف  اأكَّ
ولغتهم  لثقافتهم  وخ�سع  العامَل  فاأحبَّهم  اهلل،  اإلى  والدع�ة  بالعلم،  العامل 
األيف يف العامَل املتمدن،  وح�سارتهم، قال: »فكانت لغتهم هي لغة العلم والتَّ
ا�ض على  من اأق�ساه اإلى اأق�ساه، وهي اللغة املقد�سة احلبيبة التي ي�ؤثرها النَّ

لغاتهم التي ن�س�ؤوا عليها...«)٤(.

واأتباعهم  بني(  )املخرِّ وامل�ستعمرين  امل�ست�سرقني  بع�ض  يردده  الذي  ثانياً ــ  هذا 
ه بحجج وا�سحٍة وبراهنَي �ساطعٍة  من طالبهم العرب املتاأثرين بهم، قد ردَّ
جمٌع من علماء الغرب اأنف�ِسهم، حملهم الإن�ساُف وامل��س�عية العلميُة على 
النطق باحلق يف مقالت متعددة اعرتف�ا فيها ب�سعة العربية، وبراعة علماء 
وا اأن احل�سارة  العربية، واأثن�ا على ما اأ�ساف�ه للح�سارة الإن�سانية، واأكدَّ

هالل  اأب�  وذكر  ع.  ُيَتَ�قَّ ل  حيُث  من  ياأتي  ر  لل�سَّ ُي�سَرب  َمَثٌل،  وه�   ،2٧١/2 الأمثال،  جمهرة  ينظر:   )١(
الع�سكري يف اجلمهرة اأنَّه للحكيم اجلاهلي اأكثم بن �سيفي. ينظر: اجلمهرة،١55/2، 2٧١.

تكنل�جيا: كلمة ي�نانية الأ�سل، مبعنى علم التقنية، كالعل�م املرتبطة بالفن�ن الدقة والتطبيقية. )ينظر:   )2(
املنجد، �ض١5١، والتعليم احلا�س�بي، لعبد الرحمن اجلمه�ر، �ض٣٤(. 

ينظر: اللغة العربية وحتديات الع�ملة، �ض٩٤ )بت�سرف ي�سري(.  )٣(
)٤(  ماذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني؟، �ض٤2٠.
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الغربية قامت معتمدة على جه�د علماء العربية)١(.

ثالثا ًــ  متثِّل اللغة العربية ح�سارًة راقيًة لهذه الأمة، وتراثًا غنيًا عظيمًا، ولها ُبعٌد 
تاريخيٌّ م�سه�ر وم�سه�د، ولها ثبات ور�س�خ ل ت�ساهيها فيه لغة، وحماَفَظة 
ل نظرَي لها على اأنظمتها ال�س�تية وجذورها املعجمية ودللتها ال�ستقاقية، 
كيب، والفارق بني املعاين املتكافئة،  واإعرابها الذي ُيعدُّ مفتاح مغاليق الرتَّ
النُّطق  اإلى  والهادي  اأن�ساقها،  الكائنة بني مفردات  العالقات  وه� كا�سف 

ليم والأداء امل�ستقيم)2(. ال�سَّ

العل�م  لغَة  وكانت  الق�مي،  ين  والدِّ ال�سريعة  عل�م  لغة  العربية  اللغة  رابعاً ــ  اإنَّ 
يا�سيَّات، وطبقات  والرِّ والفلك،  والكيمياء،  والتَّجريبيَّة )كالطب،  العقلية 
ومتطلباتها  احلديثة  التِّقانة  لعل�م  عمليًّا  املنا�سبة  اللغة  وهي  الأر�ض...( 
احل��سبية؛ لأجل ما متتاز به من �سعٍة ومروَنة وجماٍز وان�سباط يف ق�اعِدها.

يف  العربية  لعلماء  خم  ال�سَّ الإنتاج  على  يدلُّ  مبا  العربية  املكتبة  وتكتظ 
الفن�ن  ا�سطالحات  نح�:)ك�ساف  امل�سطلحات،  كتب  كمثل  العل�م،  �ستى 
العل�م(  و)مفاتيح  للجرجاين،  و)التعريفات(  للتهان�ي،  والعل�م( 
بن  حممد  للحكيم  املقا�سد(  اأ�سنى  اإلى  القا�سد  و)اإر�ساد  للخ�ارزمي، 
واللغات(  الأ�سماء  و)تهذيب  للكف�ي،  و)الكليات(  الأن�ساري،  اإبراهيم 
للن�وي، و)طلبة الطلبة( للن�سفي...اإلخ. وهذه اأمثلة قليلة منها، وُقْل مثَل 
ذلك يف �ستى العل�م واملعارف املرتجمة وغرِيها، وهذا تغني م�ساهدُته عن 

ال�ستدلل عليه.

واخرتع�ا،  فيها  واأبدع�ا  العل�م،  �ستى  يف  العربية  علماء  من  كثري  خام�شاً ــ  برع 
بل  اأعجمية،  اأ�س�ٍل  من  علماُء  ومنهم  العربية،  باللغة  يكتب�نها  وكان�ا 

عند  والعل�م  بعدها،  وما  �ض١٧  للح�سارة،  اأعط�ه  وما  العرب  علماء  يف:  املقالت  لتلك  اأمثلة  ينظر   )١(
العرب اأ�س�لها ومالحمها احل�سارية، �ض2٦٧ وما بعدها، واأثر العرب وامل�سلمني يف تط�ير علم الفلك، 

�ض١5وما بعدها.
ينظر: املزهر، ٣2٧/١.  )2(
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اإنهم يتقن�ن لغاتهم الأعجمية، ومع ذلك كتب�ا املعارف والأفكار والآداب 
باللغة العربية، ونقل�ا تلك العل�م وترجم�ها اإلى العربية، ف�جدوها بحرًا 
للم�ستجدات،  امل�سطلحات  ا�ستيالد  يف  ب  َتْن�سَ ل  وعي�نًا  له،  �ساحل  ل 
العربية عند  والعبارات، ومل يقف علماء  بالألفاظ  املعاين  والتَّعبري عن 
املعارف  من  وجدوه  ما  وانتقدوا  ح�ا  ونقَّ اأ�ساف�ا  بل  جمة،  والرتَّ قل  النَّ
اأكد  وقد  وغريها)١(،  والفر�ض  والقبط  والهند  والي�نان  ريان  ال�سُّ بلغة 
اث العربي، واأُعِجب�ا  قدري حافظ ط�قان اأنَّ الإفرجن ا�ستفادوا من الرتُّ
اأّن  اأ�ساف  ثم  العربية،  علماء  كتبها  التي  ال�افرة  في�سة  النَّ بامل�ؤلفات 
الإ�سالمية  احل�سارة  خدمات  رت  َقدَّ الأمريكية(  )برن�ست�ن  »جامعة 
ناحية  اأفخم  �ض  تخ�سِّ فراحت  والثقافة،  الإن�سانية  على  واأف�ساَلها 
)الرازي(،  اخلالدين  احل�سارة  اأعالم  من  َعَلم  ملاآثر  اأبنيتها  اأجمل  يف 
كما راحت تن�سئ داًرا لتدري�ض العل�م العربية والبحث عن املخط�طات 

واإخراجها ونقلها اإلى الإجنليزية...«)2(.

واملراجع )امل�سار اإليها يف حا�سية هذا البحث( كافيٌة يف اإقناع املن�سف 
يقلِّل من  َمْن  ده  والباحث عن احلق، وتدلُّه على زيف ما �سبق مما يردِّ
 ، اء العظيم لل�سان العربي يف كل فنٍّ ارة لعلماء العربية، والرثَّ اجله�د اجلبَّ
ومن الأمثال الرائعة يف هذا ال�ساأن العالمُة الكنديُّ )ح�ايل2٦٠هـ()٣( 
وه� اأب� ي��سف يعق�ب بن اإ�سحاق، من ولد الأ�سعث بن قي�ض من الأزد، 
وخم�سًة  مائتني  الندمي  ابن  له  اأح�سى  وقد  العرب،  بفيل�س�ف  ب  وُيلقَّ
والطب  والفلك  واملنطق  والهند�سة  الفل�سفة  يف  علمياًّ،  م�ؤلَّفًا  وثمانني 

ينظر: علماء العرب وما اأعط�ه للح�سارة، �ض١٧، والعل�م عند العرب اأ�س�لها ومالحمها احل�سارية،   )١(
�ض٤٦٨، واأثر العرب وامل�سلمني يف تط�ير علم الفلك، �ض١٧وما بعدها.

علماء العرب وما اأعط�ه للح�سارة، �ض١٨.  )2(
ينظر: الأعالم، للزركي، ٨/١٩5.  )٣(
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وكثرٍي غرِيها)١(، واأثنى عليه وعلى م�ؤلفاته كثرٌي من علماء الإفرجن)2(.

وُتَعدُّ جه�د علماء العربية يف املجال العلمي باللغة العربية هائلة ورائعًة، 
وغرَيها،  والفل�سفية  والطبيعية  واللغ�ية  ال�سرعية  العل�م  �سملْت  ولقد 
العربية  اللغة  اإلى  املعارف  نقل  الرباعِة يف  �ساَعدهم على  اأهم ما  ومن 
ة العربية و�سفائها وُبعِدها عن اللَّحن، وكانْت  ان ق�َّ اأنَّ م�سروعهم بداأ اإبَّ
يف  برع  َمن  طليعة  يف  كان  فقد  هم،  وُخلَّ�سِ العرِب  اأقحاح  من  اأوائلهم 
الفلك والطب والكيمياء والريا�سيات خالُد بن يزيد بن معاوية القر�سي 
الذي عا�ض من ١٣هـ اإلى ٨5هـ، وجعفر ال�سادق القر�سي )٨٠ــ١٤٩ه(، 
واأب�  )٣2٠هـ(،  الرازي  بكر  واأب�  )١٩٧هـ(،  الأزدي  حيان  بن  وجابر 
القا�سم م�سلمة بن اأحمد املجريطي )٣٩٨هـ()٣(، وكثرٌي غرُيهم. والذي 
يهم البحَث هنا اأن كل هذه النماذج املذك�رة وامل�ساِر اإليها كانت باللغة 

ْرف. العربية، ويف املجال العلمي ال�سِّ

ا باملا�سي،  �شاد�شاً ــ  مل يكن ا�ستعمال العربية يف تعليم العل�م احلديثة ونقلها خا�سًّ
بل قد ا�ستمر يف العامَل العربي اإلى الع�سر احلديث، فقد اْعُتِمَدْت اللغة 
حممد  اأن�ساأها  التي  املدار�ض  يف  الع�سريَّة  العل�م  تدري�ض  يف  العربية 
لبنان، فقد  ال��سع يف  العل�م فيها، وكذا كان  بت جميع  وُعرِّ با�سا،  على 
�ريَّة  ة ال�سُّ كانت الآداب والطب وال�سيدلة والعل�م باللغة العربية يف الكليَّ
َبْت اأخرى يف الطب،  فْت ُكُتٌب باللغة العربية، وُعرِّ الإجنيليَّة يف لبنان، واأُلِّ
واجلرب،  يا�سيَّات،  والرِّ الأر�ض،  وطبقات  الفلك،  وعل�م  وال�سيدلة، 
اجلامعة  ظلَّت  بل  الع�سر،  هذا  يف  وال�سناعات  والتَّ�سريح،  والهند�سة، 
�ض جميع العل�م الع�سرية  �دان ُتَدرِّ �ريَّة يف ال�سام واجلامعات يف ال�سُّ ال�سُّ

ينظر: علماء العرب وما اأعط�ه للح�سارة، �ض١١2-١١٤.  )١(
ينظر: الفهر�ست، �ض522.  )2(

الإ�سالم يف  الكيمياء، �ض٨٣ وما بعدها، وم��س�عة عباقرة  وامل�سلمني يف  العرب  اإ�سهام علماء  ينظر:   )٣(
الطب واجلغرافيا والتاريخ والفل�سفة، �ض١٧ وما بعدها. 
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باللغة العربية اإلى ي�منا هذا)١(، فهذه اأدلة واقعية ت�سل احلا�سَر باملا�سي، 
وت�سهد ب�سالح اللغة العربية لتدري�ض العل�م الع�سرية وترجمتها ونقلها 

اإلى الل�سان العربي.

متــى توَصــف لغــة من اللغات بأنها لغة علمية؟.
عندما يقال: »اللغة العلمية« تن�سرف الأذهان اإلى اللغة الذائعة ال�سيت يف العامَل، 
ويغلب ا�ستعمالها يف املجالت العلمية والفكرية بعامة، وهذا مفه�م قا�سٌر ملا مُيكن 
اأن ُي�سمى بـ)اللغة العلمية(، فال ينبغي اإطالقه وتعميمه يف حتديدها، ومن هنا راأى 
ف باأنها اللغة العلمية؛ لأن كل  اأنه ل ي�سح اأن يقال ب�ج�د لغة ت��سَ بع�ض اللغ�يني 
وا�سُتْعِملْت  املنا�سبة،  روط  ال�سُّ لها  ت�افرت  اإذا  لغَة علٍم وغرِيه؛  اأن تك�ن  لغة ميكن 
للعلِم وُخِدم بها. وهم يرون اأنَّ العلم يف ذلك كغريه من الفكر الإن�ساين والت�س�ُّرات 
اأنه ي�جد  الأخالقية والأدبية واجلمالية ونح�ها)2(، وهذا �سحيح،  ولكنَّ احلقيقَة 

ملق�لة »اللغة العلمية« هذه مفه�مان اثنان: 

ذاتها  يف  الكامنة  وُقدرُتها  لغٌة،  هي  حيث  من  اللغات  من  لغٍة  الأول ــ  حقيقُة 
غري  وهذا  ُت�ستعَمل،  مَل  اأم  للعلم  ا�سُتعملْت  �س�اٌء  واأنظمِتها،  ماِتها  ومق�ِّ

متحقق يف كلِّ لغٍة، بل تتفاوت فيه اللغات تفاُوًتا كبرًيا.

الثاين ــ  القيمُة التي تكت�سبها اللغة مبا اأُِتيَح لها من ظروف واأ�سباب وو�سائل طارئة 
)مثل: ق�ة التاأثري ال�سيا�سي والثقايف لأهلها، وا�ستخداِمها يف جمال العلم 
تعليمًا وتاأليًفا ون�سًرا ونح� ذلك(، وهذا ت�سرتك فيه جميع اللغات، ومْن 
هنا قال اللغ�يُّ الغربّي اأْندريه مارتينيه)٣( ـــ وه� لغ�يٌّ معا�سر ولد يف عام 
ي يف  ١٩٠٨م ــــــ : »واإذا كانت الأل�سُن الإجنليزية والعربيُة والإ�سبانيُة تغطِّ
ال�قت احلا�سر جزءًا هاماًّ من العامل، فهذا ل يع�د لن�عياتها اللغ�ية، بل 

ينظر: اأبحاث يف العربية الف�سحى، �ض١٩٤-١٩٧.  )١(
اللغة العربية وحتديات الع�ملة، �ض٩٦-٩٧.  )2(

ينظر لرتجمته: وظيفة الأل�سن وديناميتها، �ض٣٠2.  )٣(



هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا
62

بناًء على ظروٍف من كلِّ الأن�ساق ل �سلة لها ب�سكل الل�سان«)١(، فمن هذه 
الناحية ل ت�جد لغة اأحقُّ من غريها ب�سفة اللغة العلمية، وهذا املفه�م 
ه� الذي ي�ستح�سره من يرف�ض وج�د لغٍة يقال لها »لغة علمية«، وه� راأي 

. ل ينبغي تعميمه كما �سيتبنيَّ

ٌد باجتماع املفه�مني مًعا؛ على اأّن املراد باللغة  وحديثنا عن اللغة العلمية هنا مقيَّ
العلمية ن�ٌع يتحقق فيه َقْدٌر كاٍف من �سفات الكمال اللغ�ي ذاًتا وواقًعا، وبناًء على 
ــــ  باملادّي  العلمي ل  باملفه�م  ــــ  العلمية  اللغة  اأنَّ  ــ  ا  ــ مبدئيًّ اأْن نت�سّ�ر  هذا مُيكننا 
هي: اللغة املالئمة ِلأَْن تك�َن ِوعاًء ي�ست�عب املعاين العلميَة كلَّها وو�سَفها على املراد، 
وتك�ن لها مرونٌة و�َسعٌة لت�ليد امل�سطلحات العلمية ال�ساحلة على مدى تطّ�ر الفكر 

الإن�ساين يف املا�سي وامل�ستقبل.

وبهذا ت�سلح لأن تك�ن اأداًة ل��سف احلقائق العلمية و�سًفا دقيقا متكاماًل، يحقق 
ت�ا�ساًل علميًّا مل�ستخدميها يف امليادين املعرفية، وُت�ساُغ بها املفاهيم العلمية دون 
غم��ض اأو َلْب�ض، وهذا من اأهم �سمات امل�سطلح العلمي)2( الذي تتطلبه لغة العلم، 
ولي�ض من الإن�ساف العلمي اإطالُق �سمِة اللغة العلمية على لغة مل ي�سُدق عليها هذا 
اللغ�ي  الكمال  مبلًغا مر�سيًّا من  تبلغ  لأن  اللغَة  ل  ُي�ؤَهِّ الذي  ال��سف  لأنه  ال��سف؛ 

الذي يتاأتَّى لالإن�سان ت�س�ُُّره علميًّا عندما يتجرد من ن�ازع اله�ى والعاطفة.

ومن اجلهة املنطقية قد ي�سعب ت�س�ُر هذا يف لغٍة من اللغات؛ خل�س�ع كل لغة 
ٍة  اأمَّ يف  الق�س�ر  من  الإن�ساين  الفكر  يخل�  ول  م�ستعمليها،  لدى  الفكري  للم�ست�ى 
من الأمم يف بع�ض اجل�انب واملجالت، ول �سيَّما املجالت التي تتطلب وعيًا علميًاّ 
مثاليًاّ، وه� ال�عي الذي يرقى باللغة اإلى تط�يرها علمياًّ؛ ولأجل تلك ال�سع�بة جنُد 
ًدا ــــ عند بع�ض املتحم�سني لتف�سيل بع�ض اللغات ـــــ يف احلكم على لغة باأنها لغة  تردُّ
احية العلمية املجردة، ومن الأمثلة على ذلك اأنَّ اللغ�ي الفرن�سي  علمية قطعًا من النَّ

ال�سابق، �ض١٦٨-١٦٩.  )١(
امل�سطلح،  لعلم  اللغ�ية  والأ�س�ض  املفه�م، �ض٦٤-٦5،  وتاأ�سي�ض  العلمي  امل�سطلح  الفكرة:  لهذه  ينظر   )2(

�ض25-2٦.



هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا
6٣

الندوات والمؤتمرات ١٧

اأداًة اأكمَل منها يف  اأنَّ ال�ج�د قـد راأى  فندري�ض قال عن اللغة الإغريقية: »ل نعلم 
التعبري عن الفكر الإن�سـاين«)١(، ثـم ا�ستـدرك ـــ من�سرًفا عن قناعته اخلا�سة اإلى 
اآخر  ن�ع  من  اأخرى  للغات  اأمكن  قد  اأنه  علمنا  اإذا  »ولكن  فقال:  ــــ  العلمي  املنطق 
ثراًء  الإغريقية  الأفكار  تقل عن  اأفكار ل  التي تطلبها  املتن�عة  ت�يف باحلاجات  اأن 
اأن نبحث عن املثل الأعلى للكمال اللغ�ي يف ن�ع من  اأنه من العبث  وتعقيًدا، راأينا 

اللغات دون �س�اه«)2(.

وهذا الذي قاله فندري�ض لي�ض ببعيد، غري اأنه يتحدث عن الكمال اللغ�ي، وقد ل 
يك�ن الكمال اللغ�ي �سرًطا يف اللغة العلمية، اأو يف بع�ض م�ست�ياتها على الأقل، واإن 
اأن�اع الكمال اللغ�ي بال ريب، فالكمال  كان ات�ساف اللغة بالعلمية ن�عًا راقيًا من 
نف�سه يتفاوت؛ اإذ كلُّ لغٍة ميكن اأن ي�سفها اأهُلها بالكمال اللغ�ي فيما يخ�سهم، وهم 
ا  َقة بلغتهم اخلا�سة، واأمَّ ون عن كفايتهم اللغ�ية املَحقَّ يف ذلك �سادق�ن؛ لأنهم يعربِّ
ف على امل�ست�ى  من الناحية العلمية امل��س�عية فلي�سْت اللغات يف ذلك �س�اًء، بل يت�قَّ
ق املعايري العلمية الداخلية يف اللغة نف�سها،  الثَّقايف لأهل اللغة اإلى حدٍّ كبري، مع حَتقُّ
ف بع�ُض اللغاِت باأنَّها علميٌة، واأْن ت��سَف لغاٌت  ا ــ اأْن ُت��سَ وِمن َثمَّ اأمَكَن ــ ول� جزئيًّ

اأَُخُر باأنَّها لغاٌت غرُي ِعلميَّة بهذا املفه�م، َوْفًقا لتلك املعايري.

ف ـــ يف املنظار العلمي ـــ  واأهم ال�سروط العلمية الداخلية للغة التي ميكن اأن ت��سَ
باللغة املعيارية ما يلي:

ُنها من المتداد  اأول ًــ  اأن تك�ن لها جذور عميقة ثابتة، ُيبنى عليها ما �س�اها، ومُتكِّ
منها  ُتبنى  التي  ة  �تيَّ ال�سَّ امل�اد  يف  اجلذور  هذه  وتتمثَّل  منها،  بال�ستقاق 

يغ واملفردات املعجمية. ال�سِّ

واأ�ساليبها؛  وتراكيبها  اأبنيتها  من�سبطة، يف  قيا�سيٍة  ق�اعَد  ذاَت  تك�ن  ثانيا ًــ  اأن 
راُدها، واإثباُت �سحتها علمياًّ، ول ميكن للحقائق  لُيمِكَن القيا�ُض عليها واطِّ

اللغة، لفندري�ض، �ض٤2٠.  )١(
ال�سابق، نف�سه.  )2(
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من�سبطة،  لغ�ية  ق�اعد  وفق  وجمعها  ت�حيدها  دون  تاأتلف  اأن  العلمية 
األيف بني ال�حدات اللغ�ية �سُبٌل  »فاللغة حتتاج اإلى ق�اعد، ول� مل يكن للتَّ
النم�ذج  اأو  املعيارية  اللغة  واملطل�ب يف  التَّ�ا�سل«)١(،  لنهار  عليها؛  َفٌق  متَّ
ُيعدُّ اخلروُج عنها  دة،  الق�اعد يف مناذج حمدَّ تلك  تقع  اأن  الأمثل  اللغ�ي 

انتهاًكا لق�انني اللغة.

واللغة  برهاٍن،  بال  تثبت  ل  املعرفة  لأن  ُمرَبَهنًة؛  ُمَعلََّلة  اأنظمتها  تك�ن  ثالثاً ــ  اأن 
العلميُة ل بدَّ لها من م�افقة املنطق العلمي؛ لت�افق احلقائق العلميَة م�افقة 

َغري م�سب�هة.

حمكمًا  بناًء  اأنظمتها  بناء  لأجل  والتَّعليق؛  بط  للرَّ اأدواٌت  فيها  ت�جد  رابعاً ــ  اأن 
متنا�سبًا، تتعاَلق فيه املفردات واجلمل والأ�ساليب على نحٍ� وا�سح يف ن�َسٍق 
بط  ياغة يف اللغة العلمية؛ لأجل الرَّ واحد، وهذا من اأهمِّ ما حتتاجه ال�سِّ

بني املفاهيم الدقيقة وامل�سطلحات والأفكار املنطقية.

ثابتًة تق�سي ب�سحة كل ما وافقها،  اللغُة ق�اعَد  ل  اأن ت�سكِّ �ابط ميكن  بهذه ال�سَّ
اللغة  مع  يتنا�سب  الذي  اللغ�ي  التَّط�ُّر  يك�ن  هذا  وعلى  خالفها،  ما  �سحة  وبعدم 
هذه  مع  تت�افق  ل  التي  الأخرى  الأ�سكال  وُترف�ض  ا،  وم�ستمرًّ من�سبطًا  العلمية 
ال�س�ابط مهما كانت يف ال�اقع اللغ�ي املنط�ق)2(، وبناًء على هذا كله هل ميكن اأن 

ِف اللغة العربية بــــ)اللغة العلمية(؟. ن�ستنتج �سحَة و�سْ

هــل يصــدُق وصــُف )اللغة العلميِة( على اللغة العربية؟.
كلُّ اللغات ُتَعدُّ ن�ساطًا ب�سرياًّ، ونتاجًا اجتماعيًا، ومتثِّل ِفْكَر اأهلها املتحدثني بها، 
ُر لفظيٌة ومعن�يٌة للتعبري عن الأفكار وت�س�ير  وت�جد يف كّل لغة من لغات العامَل عنا�سِ

بذور الكالم )اأ�سل اللغة وتط�رها(، لـــجني اأت�س�سن، �ض١٨2.  )١(
ينظر ح�ل هذا املفه�م للغة املعيارية: القام��ض امل��س�عي اجلديد لعل�م الل�سان، �ض2٤2-2٩٠، ومعجم   )2(

الل�سانيات، جل�رج م�نان، �ض٤2٩-٤٣٠، والق�سايا الأ�سا�سية يف علم اللغة، لكالو�ض، �ض١5٨.
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املعاين)كالأدوات، واحلروف، والأ�سماء، والأفعال، واجلمل، والأ�ساليب)١(، ول يتاأتَّى 
اأفكارهم  عن  جمة  الرتَّ من  اأهَلها  ُن  متكِّ بكفاية  اإل  لغًة  ى  ُت�َسمَّ اأن  ت�ا�سلية  ل��سيلة 
باألفاظهم، قال ابن خلدون ــ رحمه اهلل ــ )٨٠٨ه(: »اعلم اأنَّ اللغة يف املتعاَرف هي 
باإفادة  ِد  الق�سْ عن  نا�سٌئ  ل�ساينٌّ  فعٌل  العبارُة  وتلك  مق�س�ده،  عن  املتكلِّم  عبارة 
الكالم...، وهي يف كلِّ اأمٍة بح�َسِب ا�سطالحاتهم«)2(. يريد اأنَّ اللغة ــ بح�سب الُعْرف 
ا�ض ــ هي الألفاظ التي ُيعربِّ بها الإن�سان عن املعاين، ول فرق يف هذا  ال�سائد عند النَّ
العلم وما �س�اها من هذه اجلهة �س�اء، وكذلك  العلمية وغريها، فلغة  بني املعاين 

لغات الب�سر، غري اأنَّ لكل اأمٍة األفاَظها وطرَق تركيِبها بح�سِب ما ا�سطلح�ا عليه.

لغًة  اإطالًقا  نعلم  اأنَّنا ل  »وال�اقع  الغربيني عن ذلك قائال:  اللغ�يني  وعربَّ بع�ض 
اإن�سان عنده فكرة يريد التعبري عنها«)٣(. فاللغات من هذه  َرْت عن خدمة  قد ق�سُ
الناحية �س�اء؛ لأنها جميعًا تعربِّ عن الأفكار واملعارف بح�سب ق�انني كّل لغة وبالغة 
اأهلها، ومن هنا جند اأنَّ اهلل �سبحانه وتعالى بعث ر�سله باأل�سنة اأق�امهم؛ لأجل اأن 
ًة على حدٍّ  ن�ها لهم بلغاتهم، اإذ كانت اللغات اأدواٍت بيانيَّ يبلِّغ�هم �سرائع اهلل ويبيِّ

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعالى:  قال  �س�اٍء، 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ()٤(، دلَّت هذه الآية على اأنَّ 
الإبانة عن املعاين تك�ن بجميع اللغاِت، بح�َسب ا�سطالحاِت اأهِلها وُطرق تركيبهم 

لالألفاظ.

اأُر�سل�ا  واملر�سل�َن  وغرِيها،  العلمية  للمعاين  عامٌّ  اإليه  امل�سار  البياَن  اأنَّ  ريَب  ول 
ه واأ�سرُفه علُم ت�حيد اهلِل وبياِن اأحكاِم �سرعه، ولكن اهلل تعالى  بالعلِم، واأعاله واأهمُّ
ر عنه جميع اللغات)5(، ذلك اأنَّه تعالى  خ�ضَّ اللغة العربية بالبيان املعِجز الذي َتق�سُ

ينظر: اللغة، لفندري�ض، �ض٨٩، وبذور الكالم )اأ�سل اللغة وتط�رها(، �ض٣٠٣.  )١(
مقدمة ابن خلدون، �ض5٤5.  )2(

اللغة، لفندري�ض، �ض٤2١.  )٣(
�س�رة اإبراهيم، الآية )٤(.   )٤(

ينظر للتدليل على ذلك وت��سيحه: ال�ساحبي، �ض٤٠-٤٣.  )5(



هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا
66

نه  �ض فيه جميع الكُتب ال�سابقة، و�سمَّ ا�ض كافة، وخلَّ َنها كتابه الذي جعله للنَّ �سمَّ
اأ�س�ل جميع العل�ِم، فكانت العربيُة لغًة لكل علٍم بهذا الإعجاز، الذي ي�سمل النَّظَم 
والبيان، واملعنى والأ�سل�ب، كما َعمَّ املعارَف املختلفة املتن�عة، ومل يقع هذا يف لغة 
غري العربية)١(. فمن هذه الناحية يحقُّ اأْن ُتَعدَّ لغٌة من اللغات لغًة علميًة؛ بتخ�سي�ض 
اهلِل لها بالإعجاز يف هذه امل�ساألة خا�سة، وهذا �سيء مل حتَظ به لغة غرُي العربية، 
ز اللغَة التي ينبغي اأن تك�ن هي لغَة العلم، واأن تك�ن  وبعد هذه امل�ساألة خ�سائ�ض متيِّ
لغًة عامَليًة يف ع�سر جمتمع املعل�مات، وقد ت�سرتك فيها جمم�عة من اللغات، مع 

تفاوتها فيها، و�س�ف اأورد لها اأمثلة مع بيان حظِّ العربية منها:

ى بـ)اللغة املعيارية(،  اأوًل ــ  اأن تتكامل فيها �سمات النم�ذج الأمثل ملا ميكن اأن ُي�َسمَّ
ال��سف  ه�  وهذا  معيَّنة،  زمنيَّة  ة  مدَّ يف  ول�  الأكمل،  اللغ�ي  النم�ذج  وه� 
م�ج�دة  و�سماُته  العلمية،  اللغة  و�سف  وبياُنه يف  عنه  م احلديث  تقدَّ الذي 
ها منها  ا نرى اأنَّ حظَّ عي انفرادها بها، واإْن كنَّ كلها يف اللغة العربية، ول ندَّ
�َسْبق  من  للعربية  ما  ب�سبب  اللغات؛  من  قليل  يف  اإّل  مت�افرًا  يك�ن  ل  قد 
�سيغها  واأوزان  ريف،  ال�سَّ نظامها  وحتديد  كيبيَّة،  الرتَّ ق�انينها  �سبط  يف 
وم�ادها اللغ�ية بطريقة مل ُت�سبق بها يف �سائر اللغات، ومل ُتعَلم لغٌة حلقتها 

فيها اإلى ي�منا هذا.

ومن اأهم ما َدعم العربية يف ذلك اأنَّ الدرا�سات اللغ�يَة فيها ن�ساأت باللغة 
ثقافة  ون�ساأت يف ظل  ق�تها ومتا�سكها،  اأْوج  نف�سها، ويف  املدرو�سة  العربية 
الن�س��ض  من  وتنهل  الف�سيحة،  اللغ�ية  امل�اد  فيها  تت�افر  ق�ية،  عربية 
واحلديث  الكرمي،  القراآن  ر  وفَّ فقد  �ساءت،  اأنَّى  ال�سافيِة  ال�سحيحة 
واخلطب  الأمثال  من  العرب  وخمزون  العربي،  ال�سعر  ودواوين  ال�سريف، 
ريب  ول  العربية،  اللغة  لعلماء  ًة  وغنيَّ وا�سعًة  ثابَتًة  م�سادَر  والق�س�ض، 
على  اأ�سا�سًا  يعتمد  اأن  ينبغي  ق�ياًّ  حُمَكمًا  بناًء  ل�سانيٍة  درا�سٍة  اأيِّ  بناَء  اأنَّ 

ينظر: تف�سري القرطبي، ٧٣/١- ٧٧.  )١(
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للغة  الأمثل  الّنم�ذج  ُتعدُّ  لأنَّها  املت�افرة؛  الف�سيحة  اللغ�ية  النُّ�س��ض 
�ساط الكالمي التَّ�ا�سلي للناطقني بها. املعيارية، والنَّ

ر  ا يف اأوروبا فقد »ن�ساأ الفكر اللغ�ي يف ظالل الق�اعد الالتينية، ثم تط�َّ واأمَّ
بتاأثري الفكر اللغ�ي العربي«)١(، ومَلَّا جاء الع�سر احلديث نه�ض الفكر اللغ�ي 
رًا بع�امَل غري لغ�ية، فقد نه�ض مدف�ًعا بالتكنل�جيا  عند غري العرب متاأثِّ
�ساط العلمي غري اللغ�ي، فكان تاأثريه فيه اأق�ى واأظهر،  احلديثة خا�سعًا للنَّ
ن�ساأ  ن�ساأته، فقد  العربي عند  اللغ�ي  للفكر  التي  اللغ�ية  ة  الق�َّ له  فلم تكن 
ون�ساأ  اجلديدة،  العلمية  امل�سطلحات  فيه  تن�سهر  اأن  قبل  حم�سًا  لغ�ياًّ 
ر لنا �سرَّ  لأجل اللغة نف�سها، ل خلدمة اأم�ر ماديٍة خارجيٍة، وهذا قد ُيف�سِّ
اللغة  بــــ)علم  حديثًا  ى  ُي�سمَّ ما  جمال  يف  الغربية  اللغ�ية  را�سات  الدِّ تف�ُّق 

التطبيقي( مع ق�س�رها عن العربية يف جمال العل�م اللغ�ية املح�سة.

ثانيا ًــ  مما ينبغي اأن يتحقق يف )لغة العلم( اأن يك�ن لها من�ذج مثايل من الإرث 
اللغ�ي، غرُي قابٍل للتَّغيري يف اأ�سله اللغ�ي الأ�سا�ض، مع قب�له ل��سفه مبا 
مع  وان�سجامه  الطارئة،  اللغ�ية  للمتغريات  �ساحلًا  قاَلبًا  ويجعله  ُفه  ُيَكيِّ
التط�ُّرات احلياتية مع الأزمان والظروف اجلديدة، فبدون هذا النم�ذج 
ل اإلى اأمناط لغ�ية اأخرى؛ لأنَّ ق�اعدها �ستخ�سع  �ست�سمحّل اللغة، وتتح�َّ
�ستتغري  وعندئذ  ناعات،  ال�سِّ رت  وتط�َّ البيئات  اتَّ�سعت  كلَّما  للمتغريات 
املفاهيم العلمية التي ُكتبت بها، وت�سعف دللتها، اأو تنتقل برتجمتها اإلى 
قال  َثمَّ  ومن  النقرا�ض)2(،  ماآلها  يك�ن  ثم  الغرابة،  ها  فتلفُّ اأخرى،  لغاٍت 
بع�ض اللغ�يني الغربيني: »اإنَّ املعرفة �سيء ي�سهل فقدانه، وقد ت�سيع عند 
الكتابية،  غري  الثَّقافات  يف  ن�ساهده  اأمر  وهذا  اأخرى،  لغة  اإلى  ترجمتها 

والتي تبذل ق�سارى جهدها كي تنقل حكمتها الرتاثية«)٣(.

م الل�سانيات يف الأقطار العربية، �ض١5١ )املقارنات اللغ�ية وتاريخ اللغة العربية(. تقدُّ  )١(
ينظر: عندما مت�ت اللغات، �ض٧٨ وما بعدها.  )2(

ال�سابق، �ض٧٦.  )٣(
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ة املعيارية، وتبدو اأقدر اللغات على اأن  وهنا تكت�سب اللغة العربية �سفة الق�َّ
ٍ بق�اعَد و�س�ابَط غرِي قابلٍة  تك�ن لغًة علميًة؛ مِلا لها من من�ذج ثابٍت، مقنَّ
م�ذج ه� اللغة الف�سحى، التي هي القا�ِسم امل�سرَتك  للتغريُّ ما بقيْت، ذلك النَّ
ُت�ساغ  وبها  املحلية،  لهجاتهم  اختلفت  مهما  بالعربية،  اطقني  النَّ جميع  بني 
للعربية،  الف�سيح  م�ذج  النَّ ول�ل هذا  ومكان،  زمان  كل  واملعارف يف  العل�م 
ــ  اأبينا  اأم  ــ �سئنا  اللغة  التي عا�ستها؛ لأنَّ  لْت عرب هذه القرون الكثرية  لتح�َّ

مان واملكان)١(. لها بالزَّ تتاأثر تاأثُّرًا ي�سل اإلى اختالف اآخرها عن اأوَّ

ليل لالألفاظ، باأن تك�ن  اُء الكرثَة، والغنى الدِّ ثالثاً ــ  ثراء األفاظ اللغة، ويعني الرثَّ
يف اللغة األفاظ كثرية ميكن ا�ستعمالها يف معاٍن واأغرا�ض متعددٍة، متَّفقة 
ة اأو متكاملة، وهذا من اأهم ما حتتاج اإليه لغة العلِم؛  اأو خمتلفة اأو مت�سادَّ
لأنَّ املعاين العلمية يجب اأن يحافظ عليها بدقة متناهية، لأجل املحافظة 
على دللتها يف كل حال ترد فيه، وبح�سب املقامات املتباينة، ومن اأهم ما 

اء اللفظي ما يلي: يتمثَّل فيه الرثَّ

معاٍن . ١ على  ال�احدة  اللفظة  تدّل  حني  وذلك  اللفظي،  امل�سرَتك 
وال�ساعة،  ن،  واملح�سَ العربية،  يف  اْلَعنْي  كلفظة  ومتن�عة؛  متعددة 
من  َمِلٍك  وا�سِم  الأيام،  من  لي�م  اخلمي�ض  نح�:  والإمام،...اإلخ. 
واجلي�ض.  اأذُرٍع،  خم�سة  ط�له  الذي  ْ�ِب  والثَّ قدمًيا،  اليمن  مل�ك 
وحّد  العظيمة،  والدْل�  وال�س�اد،  لل�سرق،  املقابلة  للجهة  والَغْرب: 
ال�سيف، والَفر�ض، وما يقطر من املاء عند البئر فُتَغريِّ رائحَته، وداء 
ي�سقط منه �سعر عينها، و�سجرة من �سجر احلجاز  ال�ساة  يف عني 

�سخمة، واجلام من الف�سة، كل ذلك يقاُل له: َغْرٌب)2(.

ينظر: حما�سرات يف علم الل�سان العام، لــدي�س��سري، �ض2٩2-2٩٣.  )١(
ينظر: الأجنا�ض من كالم العرب، لأبي عبيد، �ض٨٠،١٠2.  )2(
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كلها . 2 كثريٌة  األفاٌظ  ال�احد  للمعنى  ع  ي��سَ حني  وذلك  املرتادف، 
مح،  والرُّ والأ�سد،  لل�سيف،  جند  كما  منه؛  اأن�اع  على  اأو  عليه  تدّل 
ُيح�سى)١(،  ل  مما  ذلك  ونح�  والق��ض...،  والأ�سل،  والقرطا�ض، 
ومنحُته،  ْلته،  وَخ�َّ واأجدْيُته،  وحب�ُته،  وَو�سْلُته،  اأعطيته،  نح�: 
واأَنْلُته،  اإليه،  واأ�سدْيُت  واأ�ْسعفُته،  غُته،  و�س�َّ واأ�سفيُته،  واأْوليُته، 
ونفلُته،  واأحتفته،  ووا�سيُته،  ور�َسْيته،  ونحلُته،  عليه،  واأجريُت 
على  ها  بع�سُ يدّل  وقد  العطاء)2(،  مبعنى  واأْزَلْلُته...كلُّها  ُته،  وَجرَبْ

بع�ض الفروع منه اأو ما يّت�سل به.

وهي ٣.  اللغة،  يف  الأ�سداد  وج�د  اأي�سًا  اء  والرثَّ الَغناء  �س�ر  ومن   
بينها  يكن  مل  واإن  املعاين  املختلفة  اأو  املعاين،  املت�سادة  الكلمات 
كلُّ  يكن  مل  واإن  واملغايرة،  اخلالف  من  �سرٌب  د  ال�سِّ »اإذ  ت�ساد 
ْرُته  و�سُ ا�سرتيُته،  اأو  بعُته،  مبعنى  �َسَريُته  نح�:  ا«)٣(،  �سدًّ خالٍف 
للقليل  والَبرْثُ  وانحَدر،  َعَد  اأ�سْ ع:  وَفرَّ قُته،  َفرَّ اأو  جمعُته،  مبعنى 

ْ�ُن لالأبي�ض والأ�س�د)٤(...اإلخ. وللكثري، واجْلَ

ومادًة . ٤ معًنى  اتفاقهما  مع  اأخرى  من  �سيغة  »اأخذ  وه�  ال�ستقاق: 
بزيادة  الأ�سل  معنى  على  بالثانية  ليدل  لها؛  تركيب  وهيئَة  اأ�سلية 
َية للغة، ول �سيَّما اللغة التي  وافد الـُمرْثِ مفيدة«)5(، وه� من اأهم الرَّ
جلميع  وامل�سطلحات  الأ�سماء  با�ستقاق  علميًة  تك�ن  اأن  لها  يراد 
املراد منها عند م�ستخدميها، ويف كثري من  وفق  العلمية  املفاهيم 
الأحيان ُتلِجُئ احلاجة اإلى تك�ين كلمات جديدة من امل�اد اللغ�ية 

ينظر كتاب الرتادف وال�سرتاك مظهران من مظاهر ثراء العربية، �ض٨٧ وما بعده.  )١(
ينظر: الألفاظ املرتادفة، للرماين، �ض٤٩.  )2(

�سرح الت�سريف املل�كي، لبن يعي�ض، �ض٩٨.  )٣(
ينظر: ثالثة كتب يف الأ�سداد، �ض١٨5-١٨٩.  )٤(

املزهر، ٣٤٦/١ )ناقاًل عن �سرح الت�سهيل(.  )5(
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مفاهيم  من  يرد  ما  ا�ستيعاب  لأجل  واأوزانها؛  اللغة  نظام  وفق 
ذلك  من  ل  فيتح�سَّ اللغة،  يف  به  املعم�ل  للقيا�ض  وفًقا  جديدة 
ت��سيع ملفردات اللغة، ومدٌّ ملعاين �سيغها، مع املحافظة على ن�سقها 

.)١( املن�سبط باأوزان ونظام �س�تي معنيَّ

ومن اأهمِّ مظاهر ال�ستقاق: ا�ستقاق الأو�ساف والأ�سماء وامل�سطلحات 
اجلامدة،  ال�س�تية  اجلذور  ومن  والذوات،  الأعيان  اأ�سماء  من 
جمة،  والرتَّ والتَّعريب،  بالنَّحت،  الط�يلة،  اللفظية  بات  املرَكّ ومن 
هذه  اللغة،  يف  القيا�سية  الأوزان  على  حْماًل  وال��سع  والقرتا�ض)2(، 
ماذج  والنَّ بامل�سطلحات  وتغنيها  اللغة  متدُّ  كلها  اللغ�ية  الظ�اهر 
)َتْلَفَز،  ا�ستقاق  نح�  ع�سر.  كل  يف  رة  املتط�ِّ املفاهيم  وفق  العلمية 
ُيَتْلِفُز، َتلفزًة، فه� متلفز...(؛ قيا�ًسا على: دحرج، يدحرج، دحرجة، 

ية يف اللغة العربية)٣(. فه� مدحرج...، وه� من اأو�سع الأب�اب الرثَّ

ول ُتعَلم لغٌة اأغنى من العربية يف هذه املجالت، وبه مُيكُنها ا�ستيعاب 
الألفاظ  وو�سع  والقرتا�ض  وتعريبها  برتجمتها  الع�سرية،  العل�م 
اللغة  وَيتَّ�سح ذلك يف معاجم  ونح� ذلك،  ملفاهيمها،  دللياًّ  املرادفة 
م�ستقلة،  مب�ؤلفاٍت  امل�ؤلفني  بع�ض  �سه  خ�سَّ وقد  امل�سه�رة،  العربية 
وكتاب  )ت٤٠٠هـ(،  الع�سكري  هالل  لأبي  اللغ�ية(  )الفروق  ككتاب 
)الألفاظ الكتابية( لعبد الرحمن الهمذاين )ت٣2٠، وقيل:٣2٧هـ(، 
و)الأجنا�ض من كالم العرب( لأبي عبيد القا�سم بن �سالم )ت22٤هـ(، 
و)ما اختلفت األفاظه واتفقت معانيه( لالأ�سمعي )ت2١٧هـ( وله كتاب 
للرماين  املعاين(  املتقاربة  املرتادفة  و)الألفاظ  اأي�سا،  الأ�سداد  يف 

ينظر: من اأ�سرار اللغة، لإبراهيم اأني�ض، �ض52، والأ�س�ض اللغ�ية لعلم امل�سطلح، �ض٣5.  )١(
وه� اأْخُذ كلمة من لغٍة واإدراجها يف لغة اأخرى باملفه�م نف�سه، وقد ي�ستدعي ذلك تغيري بع�ض اأ�س�اتها   )2(

اأو �سيغتها ووزنها. ينظر: امل�سطلح العلمي يف اللغة العربية، لرجاء وحيد دويدري، �ض١١٠.
ينظر: ال�ستقاق، لعبد اهلل اأمني، �ض: ي،١، ومن اأ�سرار اللغة، �ض52-5٤.  )٣(
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و)الأ�سداد(  )ت2٤٤هـ(،  ال�ّسكيت  لبن  و)الأ�سداد(  )ت٣٨٤هـ(، 
لأبي حامت ال�سج�ستاين )ت2٤٨هـ(، وغريها كثري من الأعمال اللغ�ية 
اللغ�ي  اجلمع  من  اجلانب  بهذا  ُعن�ا  الذين  العربية  اللغة  لأئمة 

وتف�سريه.  

املعل�مات،  جمتمع  ع�سر  يف  الأهمية  بالغَة  ماٍت  مق�ِّ العربية  اللغة  رابعا ًــ  متتلك 
وُينظر اإليها يف قمِة ما ُتعترب به اللغُة املثاليُة يف هذا الع�سر، وهي:

ال�س�تية . ١ ويتمثل ذلك يف اخل�سائ�ض  وق�ُتُه،  ال�س�تيِّ  كماُل نظاِمها 
ز  احليِّ ي  تغطِّ العربية  اللغة  يف  فال�س�امت  و�س�ائتها،  ل�س�امتها 
ال�س�تي لدى الإن�سان كاماًل، تبداأ من اأق�سى احللق مما يلي احلنجرة 
وللعربية  اإل  الفم�ي  احلّيز  هذا  يف  منطقة  من  وما  ال�سفتني،  اإلى 
تتباعد  واّت�ساقًا  زانًا  اتِّ العربي  ال�س�ت  يعطي  وهذا  اأ�س�ات،  فيه 
املخارج  عن  بها  وت�ستغني  النُّطق،  اأع�ساء  على  فت�سهل  املخارج،  فيه 
ال�سديدة التَّقارب، حيُث يثقل النُّطق؛ ولذلك ينفر نظام اللغة العربية 
التَّقارب  و�سل  فاإذا  التَّقارب،  ال�سديدة  احلروف  ذوات  الكلمات  من 
اإلى درجة التَّجان�ض، جلاأ العربي اإلى الإدغام؛ لتخفيف النُّطق وتقليل 

اجلهد على اأع�سائه.

ا ال�س�ائت ف�س�ائت العربية هي احلركات الثالث املعيارية، وهي  واأمَّ
يف  الأمثل  م�ذج  النَّ وُتعدُّ  العامَلية،  اللغات  يف  وج�ًدا  احلركات  اأكرث 
اللغة، فاإذا كانت اللغة تكتفي بهذه الثالث فقط، فاإنَّ ذلك يدل على 

معياريتها وق�ة نظامها ال�س�تي)١(. 

مق�ماتها اللغ�ية واملعرفية التي �سبق احلديث عنها، واأهمها ارتباطها . 2
ث الدكت�ر �سالح  بر�سالة �سماوية عامَلية حتمل عقيدة عامَلية، وقد حتدَّ
اأحمد العلّي رئي�ض املجمع العلمي العراقي عن اهتمام الأعاجم باللغة 

ينظر: علم الأ�س�ات، لكمال ب�سر، �ض2٣5-2٣٦.  )١(
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ا العناية بالعربية  العربية وتدوينهم للعل�م بها، ثم علل ذلك قائاًل: »فاأمَّ
املفردات،  يف  وغناها  اأهلها،  عند  العربية  اللغة  مكانة  اإلى  فمردها 
َزها  فعزَّ الكرمي  القراآن  جاء  ثم  واأفكارهم،  العرب  ثقافة  وا�ستيعاب 

بنزوله بها، واإطرائِه مكانَتها، فازدادْت تاأثُّاًل وارتفعْت مكاَنًة«)١(.

بها وغريهم من . ٣ اطقني  النَّ لها، فم�ستخدم�ها من  امل�ستخدمني  عدد 
اأكرث م�ستخدمي اللغات يف العامل، وعلماء اللغة ي�ؤكدون اأّن »طاقة اللغة 
تَعدُّ  والعربية  تعلُّمهم«)2(.  الذين ميار�س�نها ودرجة  تت�قف على عدد 
لغًة ر�سميًة يف اأكرث من اثنتني وع�سرين دولة، ولغًة ثانيًة يف كثري من 
تاأتي يف  ولذلك  بلد؛  كل  امتداد يف  ولها  الإ�سالمية،  ع�ب  وال�سُّ الّدول 
املرتبة الرابعة عاملياًّ من جهة عدد امل�ستخدمني، وقبلها: الإجنليزية، 
العاملية يف كتاب )حقائق  الإح�سائيات  فال�سينية، فالهندية، ح�سب 
العامل( ال�سادر من وكالة ال�ستخبارات الأمريكية و)اإنكارتا( واأي�سًا 

)اإثن�ل�ج()٣(.

منها، . ٤ العامَل  يف  بلد  يخل�  فال  العامَل،  يف  ووج�دها  انت�سارها  درجة 
وهم  كرثوا،  اأو  قل�ا  بلد،  منهم  يخل�  ل  امل�سلمني  اأنَّ  نعلم  اأنَّ  ويكفي 
مثاًلـ  كالأذان  ـ  عباداتهم  يف  العربية  الألفاظ  من  بكثري  مرتبط�ن 
م اأنها متقدمة على  والأدعية وقراءة القراآن، واللغات الثالث التي تقدَّ
العربية من حيث عدد امل�ستخدمني لي�ض ل�احدة منها مثل ما للعربية 
ال�سينية  اللغتان  ا  اأمَّ الإجنليزية،  اللغة  ويليها يف ذلك  النت�سار،  من 

والهندية، فال تنت�سران اإل يف �سرق اآ�سيا. 

احية اجلغرافية، فاإنَّ . 5 اأهمية املنطقة التي متثلها اللغة العربية من النَّ
املنطقة العربية التي ترتبط بها العربية ُتَعدُّ منطقة ا�سرتاتيجية مهمة 

درا�سات يف تط�ر احلركة الفكرية يف �سدر الإ�سالم، �ض١٤٣.  )١(
اللغة، لفندري�ض، �ض٤2١.  )2(

 https://arabic.rt.com/news/786982 :ينظر  )٣(
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طالب  من   كثري  ها  ي�ؤمُّ وا�سعة،  م�ساحة  تغطي  وهي  العامَل،  يف  جدًا 
ال والتجار...ونح�هم. اِح وال�سيا�سيني والعمَّ العلم والعلماِء وال�س�َّ

العامَل . ٦ يف  ال�سائدة  وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية  الأو�ساع 
العامَل،  يف  كبرية  اأهميًة  العربية  ِللُّغة  جتعل  اأو�ساع  وهي  العربي، 
ويظهر ذلك يف التبادل املعريف، وامل�ؤمترات العلمية، وعالقات العامَل 
العرب  اللغ�يني  العربي، وقد ذكر بع�ض اخلرباء  اأطياف املجتمع  مع 
اأمريكية  اأ�سارت درا�سة  ا�ستثماريًة مثاليًة؛ فقد  اإمكاناٍت  اأنَّ »للعربية 
اأ�سدرتها رابطة اللغات احلديثة عام 2٠١٠م اإلى اأنَّ العربية تعّد من 
اأكرث اللغات الأجنبية تعلُّمًا يف ال�ليات املتحدة الأمريكية؛ اإذ زاد عدد 

دار�سيها بن�سبة ٨٦%«)١(.

اإلى . ٧ ــ  التِّجارية  �سيَّما  ول  ــ  ناعات  ال�سِّ ري  م�سدِّ من  كثري  ي�سطرُّ 
ترجمة معل�ماتها اإلى اللغة العربية؛ لأجل ترويجها يف العامَل العربي، 
�سني يف اللغة العربية، وبالربامج  وي�ستدعي ذلك اهتمامهم باملتخ�سِّ

العربية على الإنرتنت، وبامل�سطلحات العربية.
عامات  مات والدِّ ده البحث هنا ه� اأنَّ هذه املق�ِّ وال�سيء الذي ينبغي اأن ي�ؤكِّ
ح اللغة العربية ل��سفها باللغة العلمية، وتدل على ق�تها ومثاليتها  التي تر�سِّ
ــ ول� يف زمن معنّي ــ ما كان منها من املفه�م الأول الذي قدمناه للغة العلمية 
ا املفه�م  واأمَّ العربية يف كل مكان وزمان،  به  ، حتتفظ  فه� ثابت غري متغريِّ
�ض  روف الآنيَّة، فاإنه معرَّ الثاين الذي تعتمد فيه اللغة على املكت�سبات والظُّ
اأنَّ  اإلى  يع�د  التق�سيم  هذا  يف  الرئي�ض  وال�سبب  ال�ستمرار؛  وعدم  للزوال، 
رات  امل�ؤثِّ عن  جذرياًّ  اختالفًا  تختلف  الداخلية  اللغ�ية  مات  واملق�ِّ رات  امل�ؤثِّ
واملجتمع  وال�سناعات  واملكان  كالزمان  ــــ  اخلارجي  امل�ؤثر  لأن  اخلارجية؛ 

انظر: ندوة الدوحة: » اللغة العربية يف بيئات وجمالت خمتلفة« يف  ١٤٣٧/٣/2٦هـ.  )١(
https://www.dohadictionary.org/AR/News_Events/Events/Pages/InternationalArabicLanguageDay�
 symposium.aspx

https://www.dohadictionary.org/AR/News_Events/Events/Pages/InternationalArabicLanguageDaysymposium.aspx
https://www.dohadictionary.org/AR/News_Events/Events/Pages/InternationalArabicLanguageDaysymposium.aspx
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والآداب والعادات وغريها ــــ مق�س�ٌر على �سببه ومرتبط به ول يتجاوزه)١(، 
وو�سف اللغة باأنها لغة علمية اأو عاملية بالنَّظر لهذا امل�ؤثر اخلارجي وحده ل 

ميكن اأن يقبله املنطق العلميُّ و�سًفا معياًرا يف تق�مي اللغة.
واإنَّ مما ينبغي اأن ُي�ستنتج من املقدمات ال�سابقة اأنَّ اللغة العربية ــ يف حد ذاتها 
تلك  ها بح�سب  انقرا�سِ اأو  زوالـِها  للبقاء، وي�سعب ت�س�ُُّر  لغة �ساحلة  ــ  ومق�ماتها 
ف باللغة العلمية  َلًة لأن ت��سَ املعطيات، وهي باملفه�م نف�ِسه وما ان�ساف اإليه ُتَعدُّ م�ؤهَّ

قت لها تلك الأ�سباب املتقدمة. واللغة العامَلية متى حتقَّ
هذا  يف  الإجنليزية  اللغة  �سيادة  اأنَّ  الإطار  هذا  يف  نذكر  اأن  الإن�ساف  من  واإنَّ 
ها هيمنة  الع�سر و�سي�َعها يف العامَل كان ب�سبب ت�افر تلك الأ�سباب ال�قتية، واأهمُّ
بها،  اًة  م�ؤدَّ الع�سرية  العل�م  ونه��ض  وع�سكريًّا،  ماديًّا  العامَل  على  وَغَلبِتهم  اأهِلها 
�سٌة للرتاجع وال�سمحالِل يف اأي  وانت�سار الت�ا�سل العامَلي بها...، وهي مع ذلك معرَّ
وقٍت اآخر؛ متى �سعفْت تلك الإمكاناُت املاديُة، اأو تزعزع �سلطاُن اأهِلها، وال�سبب يف 
ذلك عدم امتالكها للمق�مات اللغ�ية الذاتية، والثَّقافية العميقة والأدبية والأخالقية 

التي تت�افر للغة العربية.
لغة  اأيِّ  �سيادة  اأنَّ  اللغات  حال  يف  الفاح�سُة  النَّظرُة  اإليه  تق�د  اأن  ينبغي  ومما 
غري  ُحكًما  ُيعدُّ  ال�قتية  املكت�سبة  الأ�سباب  اإلى  بالنَّظر  باقيًة  عامَليًة  لغًة  واعتباَرها 
دقيٍق، اأف�سْت اإليه نظرة ماديٌة عاجلة قا�سرة، ومن هنا قال اأحد اللغ�يني الغربيني: 
اأي�سا:  الثَّقافة ال�ا�سع النت�سار«)2( وقال  »وكم من �سحايا لغرور املتم�سكني بل�سان 
َد  تعدُّ واأنَّ  قاَلٍب وحيٍد،  تن�ساَب يف  لن  الإن�سانية  اللغة  اأنَّ  العامَل  يعي  اأن  املهمِّ  »من 
الأْل�ُسن تن�س�ي يف دينامية الإن�سانية«)٣(، يريد اأنَّ اللغة تتط�ر وفق تط�ر الإن�سان، 
ر يف لغة من اللغات اأن تبقى على �سفة واحدة يف جميع الأط�ار،  وعلى هذا ل يت�س�َّ

حتى واإن كانت لغًة ق�يًة يف ذاتها)٤(.  
ينظر: حما�سرات يف علم الل�سان العام، لـدي�س��سري، �ض٣٨-٣٩.  )١(

وظيفة الأل�سن وديناميتها، ملارتينيه، �ض١٦٧.  )2(
ال�سابق، �ض١٦٩.  )٣(

ينظر ح�ل مفه�م انقرا�ض اللغة وانتهائها كتاب: عندما مت�ت اللغات، �ض2-2٧.  )٤(
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واقع اللغة العربية المعاصر في المجال العلمي والتقني:
ل اأن ي�ستنتجه مما �سبق من املناق�سة: اأنَّ واقع اللغة العربية  اإنَّ مما يحّق للمتاأمِّ
ه مع  ا ت�ستحقه العربية، ولكنَّ املعا�سر يف املجالت العلمية والتقنية ُيعدُّ منخف�سًا عمَّ
اإيجاِبيٍّ يف �ستى املجالت والتخ�س�سات، فال ت�جد  ٍم وتط�ُّر  ذلك ل يزال يف تقدُّ
باللغة  اإ�سهامات مقب�لة وعلى م�ست�ى عايل اجل�دة  اإل وفيها  م��س�عات ع�سرية 
العربية، وقد َيعَجب الإن�ساُن من �ساأن العربية يف هذا ال��سف! بل قد ي�سعب فهُمه 
اإلى لغاٍت اأخرى  اأنَّ انخفا�ض م�ست�اها العامَلي باملقارنة  على غري املن�سفني، ذلك 
يقارنه ثباُتها يف خ�سائ�سها اللغ�ية، وتف�ُُّقها وا�ستمرار تط�رها يف جمالٍت اأخرى، 
اأو على م�ست�ياٍت ت�سمن لها البقاَء وال�ستمرار وال�ستهار يف جمال املناف�سة اللغ�ي 
جه�دهم  ويجمع�ن  بالعربية  يرتب�س�ن  الذيَن  اأنَّ  نعَلم  اأن  هذا  يف  ويكفي  العامَلي، 
للق�ساء عليها باءت جه�دهم بالف�سل، حني جنحْت يف الق�ساء على لغاٍت اأخرى يف 
ة التي ق�سْت على  َة والثَّقافيَّ انيَّ كَّ ة وال�سُّ مناطقها غري العربية، كما اأنَّ التط�راِت البيئيَّ
ـــــ كما حدث ِلاّلتينية والإغريقية  َلتها اإلى اأط�اٍر اأخرىـ  بع�ض اللغات يف العامَل، اأو ح�َّ
ها  ْ �سْت لها اللغة العربية ومل تغريِّ والإجنليزية)١( ـــــ تلك التط�رات هي وغريها تعرَّ

ْل بينها وبني م�اكبِة الع�سر ول� ببطء. ومل حَتُ

َمت مِلا تتمتع به اللغة  وبناًء على املفه�م املتقدم للغة العلمية، وال�س�اهد التي تقدَّ
العربية من خ�سائ�ض ومزايا، ي�ستطيع املتاأمل اأن يحكم بدون تردد اأنَّها من اأوَلى 
مق�لة  مفه�َمي  من  الأول  املفه�م  على  هذا  ولكْن  العلمية،  باللغة  ب��سفها  اللغاِت 
مات املعا�سرة التي اكت�سبتها العربية،  َمني، ثم على بع�ض املق�ِّ »اللغة العلمية« املتقدِّ
دون مكانتها احلقيقية يف جمال  العربية  اللغة  زالْت  الثاين فال  املفه�م  ا على  واأمَّ
العلم والتقنية، واأ�سباب ذلك ومظاهره يف العامل العربي كثرية، اأُخل�سها فيما يلي: 

العامَل . ١ يف  الأجنبية  باللغات  ــ  الع�سرية  �سيَّما  ول  ــ  العل�م  تدري�ض 
العربي والإ�سالمي عم�مًا، فاأ�سبح الفكر العلمي مرتبًطا بالل�سان 

ينظر: بذور الكالم اأ�سل اللغة وتط�رها، �ض٣٨١- ٣٨٤.  )١(
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�ض باللغة الإجنليزية، والفرن�سية،  غري العربي، وظهرت مدار�ُض تدرِّ
اأو الرو�سية، ومن اأهمِّ اأهدافها حت�يل الأمة عن ه�يتها، لي�ض اإلى 
ه�ية اأخرى بل اإلى )ل ه�ية(، حت�يلها اإلى م�سخ ل عربي اإ�سالمي، 

ول ه� له�يتهم ينت�سب، ل اإلى ه�ؤلء ول اإلى ه�ؤلء)١(.
من . 2 و�سالمتها  اللغة  بف�ساحة  الع�سر  هذا  يف  العرب  اكرتاث  قلة 

اللَّحن، ب�سبب تاأثري العاميَّات واللغات الأجنبية يف العامل العربي، 
يف  والأجنبية  ة  العاميَّ والألفاظ  اللغ�ية  الأخطاء  �ساعْت  ولذلك 
حافة العربية، والبح�ث العربية احلديثة، ويف اخلطاب العام  ال�سَّ
والإعالنات  التجارية  الل�حات  على  العربي  ارع  ال�سَّ ويف  وامل�سم�ع، 
األ�سنة املثقفني والإعالميني ب�سبب قلة الكرتاث  وغريها، وف�سدْت 

باللغة الف�سحى.
�سعف امل�ست�ى العلمي ملعلِّمي اللغة العربية، ب�سبب قب�ل تدري�ض اأيِّ . ٣

يًا؛ فنتج عن ذلك �سعف  �سعيٍف للغة العربية، ول� كان م�ست�اه متدنِّ
املخرجات اللغ�ية، ثم �سعف البحث العلمي.

من . ٤ بهاَلة  واإحاطته  الأجنبية،  باللغة  يتكلم  ملن  العتبارية  النظرة 
خرية  وال�سُّ ال�ستهزاء  ذلك  وي�سحب  والثناء،  والتبجيل  التقدير 
العربي،  ارع  ال�سَّ يف  �سيَّما  ول  الف�سحى،  العربية  باللغة  يتكلم  ملن 

�ساط الجتماعي. وم�اطن النَّ

ال�ستيعا�ض عن امل�سطلحات العربية وكثري من األفاظها مب�سطلحات . 5
ارجة على  اأو كلمات غري ف�سيحة من اللهجات الدَّ وكلمات اأجنبية، 

األ�سنة الع�ام، وُجعَلْت مكان امل�سطلحات الف�سيحة.

www.alukah.net/literature_language/0/41477/#ixzz3jQhQT6c5 :١(  ينظر(
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خ�سيَّات الأجنبية، . ٦ ال�سَّ اأمام  العربية  ة  خ�سيَّ لل�سَّ الداخلي  النهزام 
بلغاتهم،  الأجانب  مبخاطبة  العتزاز  النهزام  هذا  مظاهر  ومن 
والكتابة بل�سانهم، وتقليدهم يف الألفاظ والأ�ساليب اللغ�ية، وجند 
اأمام  فخر  بكل  واأ�ساليبهم  واألفاظهم  بلغاتهم  متم�سكني  الأجانب 

العرب دون حرج.

العلمية . ٧ الك�ادر  اًل عربيًّا من  م�ؤَهَّ اإل  ية ملن ل يحمل  املتدنِّ النَّظرة 
اللغ�ّي  التخ�س�ض  ف�سار  �ساأنه،  من  والتَّقليل  العربي،  العامَل  يف 

العربي منب�ذًا يف العامَل العربي.

�سعف ترجمة العل�م والبح�ث من اللغات الأخرى، ومن املعل�م منذ . ٨
ًرا  وتط�ُّ ق�ًة  ُتك�سُبها  اللغات  من  لغة  اإلى  املعارف  ترجمة  اأنَّ  قدمي 
العلمي  البحث  تط�ير  مُيكُن  جمة  وبالرتَّ كبريًة،  اإ�سافيًة  وقيمًة 
العلمي،  امل�سطلح  واإثراء  الأخرى،  الأمم  جتارب  على  والطالع 
ة والتِّجاريَّة وغريها. ناعيَّ واإيجاد احلل�ل لكثري من امل�ستجدات ال�سِّ

الَعَبث . ٩ ومنِع  العربية،  اللغة  حلماية  �سارمة  ق�انني  وج�د  عدم 
األفاظها  عن  بالرغبة  الأجنبية  اللغات  يف  متييعها  طريق  عن  بها 
وا�ستبدال  وكتابًة،  نطًقا  بها  والتعبري  وق�انينها  وم�سطلحاتها 

اللغات الأجنبية بها.

ذلك . ١٠ اأدى  وقد  التِّقانة،  عامَل  اإلى  العربية  اإدخال  البالغ يف  ر  اأخُّ التَّ
اللغ�ية  الأعمال  تزال  ول  العربي،  قمّي  الرَّ املحت�ى  �سعف  اإلى 
ي�ست�ي  ديد،  ال�سَّ الهزال  من  تعاين  احلا�س�ب  جمال  يف  العربية 
العنكب�تية،  بكة  ال�سَّ على  وامل�اقع  نات  واملدوَّ امل�ؤلَّفات  ذلك  يف 
را�سات  وم��س�عة البحث احلرة )ويكيبيديا( والبحث العلمي، والدِّ

واملخرتعات العلمية يف اجلامعات ومراكز البحث...
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ه بطيء  ولكنَّ رد،  ٍن مطَّ الآن يف حت�سُّ التِّقاين  واقعها  العربية يف  اللغة  اأنَّ  وُيلحظ 
ومل َيْرَق اإلى ما يليق بها وباأهلها وثقافتها ومكانتها العاملية حتى الآن، ولتبيان ذلك 
اأحدهما يف عام  اأجراهما م�قعان خمتلفان  اإح�ساءين  اأُورد هاهنا  والتَّدليل عليه 
2٠١٤م، والثاين يف عام 2٠١5م مل�ؤ�سر وج�د املحت�ى العربي الرقمي على الإنرتنت:

بكة  ال�سَّ على  عربي(  اقراأ  )م��س�ع  ى  امل�سمَّ العربي  املحت�ى  م�قع  الأول ــ  ن�سره 
املحت�ى  فيه:  جاء  الرقمي  العربي  املحت�ى  مل�ؤ�سر  اإح�ساًء  العنكب�تية 
الرقمي العربي على الإنرتنت، اأو كما ي�سميه البع�ض املحت�ى الإلكرتوين 
املكت�بة  ال�يب  و�سفحات  م�اقع  يعرب عن جمم�ع  وه� م�سطلح  العربي، 

باللغة العربية على �سبكة النرتنت)١(:

ن�شبة املحتوى العربي على النرتنت يف اخلم�س �شنوات الأخرية ) كل �شنة على حدة(

20١٤م20١٣م20١2م20١١م20١0مال�شنة

ن�سبة املحت�ى العربي من حمت�ى جميع 
اللغات عرب ال�سن�ات )%(

٣.2٦2.٨٩٣.25٤.٠٦2.٧٤

ن�شبة املحتوى العربي على النرتنت على مدار جميع ال�شنوات منذ تاأ�شي�س النرتنت

٧٤.5 مليارمت��سط عدد �سفحات املحت�ى الكلي )�سفحة(

٦٦٠ ملي�نمت��سط عدد �سفحات املحت�ى العربي )�سفحة(

٠.٨٩ن�سبة املحت�ى العربي من املحت�ى العاملي )%(

الثاين ــ   ن�سره م�قع )يالفيد( على ال�سبكة نقاًل عن اإح�سائية من م�قع )ج�جل( 
البحثي)2(: 

http://mawdoo3.com  :ينظر  )١(
 https://yallafeed.com :ينظر  )2(
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١-  انت�سار املحت�ى الرقمي العربي: ل تتجاوز ن�سبة انت�سار املحت�ى 
الرقمي باللغة العربية حاجز الـ ١.5% ، فيما ُيت�ّقع اأن ترتفع 

الن�سبة اإلى ٣% هذا العام.

2-  ن�سبة املحت�ى العربي: ي�سّكل املحت�ى العربي ح�ايل 2% فقط 
من جممل املحت�ى املنت�سر على �سبكة الإنرتنت عامليًا)١(.

الإنرتنت  م�ستخدمي  عدد  ي�سل  العرب:  امل�ستخدمني  ٣-  عدد 
الإنرتنت  م�ستخدمي  عدد  جممل  من   %٧ ح�ايل  اإلى  العرب 

على ال�سعيد العاملي.

٤-  ن�سبة املحت�ى العربي على Wikipedia: ت�سل ن�سبة املحت�ى 
 %٠.٨2 اإلى  الي�م   Wikipedia م�قع  على  امل�ج�د  العربي 

فقط، اأّي اأقل من ١% من اإجمايل املحت�ى املتاح يف امل�قع.

ال�سباب  من   %٤٨ العربي:  املحت�ى  عن  العرب  ال�سباب  5-  ر�سا 
العرب غري را�سني عن ج�دة امل�اقع الإلكرتونية املحلية، و٤٧% 
الإلكرتونية  امل�اقع  يف  املحت�ى  ج�دة  عن  را�سني  غري  منهم 

بة. العاملية املعرَّ

يٍّ لنا  ُر لنا واقًعا غرَي مْر�سِ ِّ� �َسب ُي�سَ عف الذي تظهره هذه النِّ اإنَّ هذا التَّباط�ؤ وال�سَّ
اأهل العربية، ولكنه جاء يف م�سلحة اأعداء الإ�سالم والعروبة، وهنا تبدو خط�رُته 
هم ال�ل�ُج منها  اأكرَث واأ�سدَّ وقًعا؛ لأنه يفتح على اأهل الإ�سالم ثغ�ًرا ي�سهُل على عدوِّ

للنيل منهم.

ــ ترّدد  ــ يف راأي البحث  اإلى هذا ال�سعف والتاأخر  ت  اأدَّ التي  اأهّم الأ�سباب  ومن 
الهتمام  يف  التَّعليميَّة  امل�ؤ�س�سات  وتاأّخر  اآلياًّ،  معاجلتها  يف  العربية  اللغة  علماء 

ارتفعت الن�سبة هنا عما كانت عليه يف الإح�ساء الأول ب�سبب التفاوت الزمني، فقد كان الإح�ساء الأول   )١(
يف عام 2٠١٤م، وهذا الأخري يف عام 2٠١5م، وهذا يدل على �سع�د وحت�ّسن، ولكنه ببطء.
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اأ�سرَّ  قد  وهذا  الهامة،  براجمها  �سمن  رة  املتط�ِّ ة  احلا�س�بيَّ را�سات  الدِّ باإدخال 
بالعربية يف هذا الع�سر واأخلَّ ب�سرعتهم يف التَّط�ر الع�سري، وانعك�ض �سرره على 
�ساط العربي يف جميع املجالت، وفتح عليهم ثغ�ًرا ملن ي�ستغل هذا اخللل  �سائر النَّ

عن يف الثَّقافة الإ�سالمية والعربية على العم�م. للطَّ

اإلى �سرورة تغيري هذا  ومن هنا تتكرر دع�ات الباحثني املخل�سني للغة العربية 
ال�اقع املّر، م�ؤكدين اأنَّ الع�سر الذي نعي�سه الي�م ه� ع�سر جمتمع املعرفة، ومن 
يجب  املجتمع  واأنَّ  الع�سر؛  خارج  البقاء  اإلى  ف�سي�سطر  والتَّقنية  املعرفة  ميلك  ل 
اأن يك�ن قادرًا على ا�ستعمال عقله لإنتاج املعرفة والعلم، وابتكار وت�سنيع التَّقنيات 

املادية والجتماعية املنا�سبة لنه��ض وطنه)١(.

الآن  ُيَعدُّ  ال�س�ئية  ابكة  ال�سَّ على  قمي  الرَّ املحت�ى  ميثله  الذي  التِّقاين  واملجال 
اَلة  اأداًة فعَّ ها تاأثرًيا يف العامَل؛ لك�نه  اأهمَّ املجالت اخلادمة للعلم واملعرفة، واأ�سدَّ
يبادرونه  املثقفني  جند  ولذلك  ودرا�ستها،  ون�سرها  واإظهارها  املعارف  تدوين  يف 
ناعيَّة  حيَّة والجتماعيَّة وال�سِّ ة وال�سِّ في�ستخدم�نه يف املجالت الثَّقافيَّة والقت�ساديَّ
واملراكز  واحلك�مات  الأفراد  م�ست�ى  على  ة...اإلخ،  والتِّجاريَّ ة  واملكتبيَّ ة  ياحيَّ وال�سِّ
ركات وغريها، فاإنَّ املعرفة التي ُتَعالج فت��سع يف تقنية املعل�مات؛  وامل�ؤ�س�سات وال�سَّ
ي�سهل ن�سرها وتداولها وفهمها وتعليمها، وي�سرتك يف ذلك العلماء اللغ�ي�ن والفنّي�ن 
وجمع  املعرفة  جمالت  جميع  يف  والباحث�ن  �س�َن  واملدرِّ العلِم  وطلبُة  التِّقانّي�ن، 

املعل�مات والتخ�س�سات)2(.

يرقى  ما  اأهمِّ  من  الي�َم  التِّقانة  جمال  يف  اللغات  من  لغة  ا�ستخدام  اأ�سبح  لقد 
رة يف مكانتها اللغ�ية على امل�ست�ى  بها، ومن اأق�ى ما يع�د عليها بنتائج واقعية م�ؤثِّ
العامَلي واملعريف، ب�سبب ات�ساع هذه الأداة وت�سارعها وانت�سارها ومرونتها، وِمْن َثمَّ 

متى  واللغة  العلم  عن:  نقاًل   ،http://www.m�a�arabia.com/vb/showthread.php?t=12196 ينظر:   )١(
يتكلم العلم العربية؟، للدكت�ر حمم�د ف�زي املناوي، ط١ )اجليزة، م�سر: املكتبة الأكادميية، 2٠١١م(.

ينظر ملزيد من التف�سيل واملعل�مات يف هذا املجال: امل�سطلح العلمي يف اللغة العربية، �ض٣٧2-٣٧٤،   )2(
والتعليم احلا�س�بي، �ض٦٨ وما بعدها.

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=12196
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اللغة  اللغة وم�ستخدم�ها ونا�سروها با�ستمرار وب�سرعة، ول� حظيت  يزداد متكلم� 
َقانة، مَلَا فاقْتها لغٌة من  العربية باهتمام وعناية لئقة مبكانتها العامَلية واللغ�ية يف التِّ
َنْت جمم�عٌة  ا تتميَّز به عن �سائر اللغاِت، ولقد َبيَّ م ممَّ اللغات يف هذا املجال؛ مِلا َتَقدَّ
حْت  وو�سَّ املرتبَة،  هذه  بل�َغ  للعربية  تكفل  التي  اخلط�اِت  احلديَثة  الدرا�سات  من 
كيفيَة اإيداع املعرفة باللغة العربية يف احلا�س�ب، وطرَق معاجلتها اآليًّا)١(، وكنُت قد 
خ�س�سُت يف هذا درا�سة م�ستقلًة �سابقًة، وِمن ثمَّ ل اأرى حاجة يف تكرارها هنا)2(. 

ما  والتقانة  العلم  جمال  يف  بالعربية  النه��ض  يف  العرب  يدعم  داعٍم  اأهمَّ  واإنَّ 
اإمكانات  العربية من  به  ما متتاز  اأدلٍة وحجج على  البحث من  بيانه يف هذا  �سبق 
َنْت علماء العربية من نقل العل�م من كل التخ�س�سات  نادرة، تلك الإمكانات التي مكَّ
املتاحة اإلى اللغة العربية يف الع�س�ر الأولى، وجَعَلْت العربيَة لغَة العْلِم العامَليَة اإّباَن 
ق�ِة �سلطان امل�سلمني وَغَلبِتهم على من �س�اهم من الأمم، فكان البحث العلمي كله 
واللغ�يات  واملنطق  والريا�سيات  والفلك  والطب  الطبيعة  عل�م  يف  العربية،  باللغة 
والآداب، وكلِّ املعارف، ومل ت�سق العربية عن ا�ستيعاب هذه العل�م، وهذه كتبهم بني 

اأيدينا �ساهدًة وناطقة بذلك. 

الخاتمة ونتائج الدراسة:
ر مكانة اللغة العربية،  جاءت هذه الدرا�سة م�سغ�طة وجمملة يف بيان اأهمِّ ما ي�س�ِّ
املجالت  يف  واحلا�سر  املا�سي  واقعها  ويبنّي  به،  متتاز  وما  خ�سائ�سها  ح  وي��سِّ
ة والتَّقنيَّة خا�سة؛ لأن احلكم على واقع اللغة العربية يقت�سي النَّظر يف حالها  العلميَّ
را�سة ال�ق�ف عند اأهمِّ امل�سائل التي بدا  القدمي واحلديث، ومن َثمَّ اقت�ست هذه الدِّ
دٌة لتناول اللغة العربية  اأنَّها تفي مب��س�عها على هذا امل�ست�ى، وهي: مقدمة ممهِّ

انظر املرجع ال�سابق نف�سه.  )١(
وهي بحث: عالقة النح� العربي باملعاجلة الآلية للغة، ن�سر �سمن اأعمال م�ؤمتر اللغة العربية والدرا�سات   )2(

البينية بجامعة الإمام ١٤٣٦هــ.
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ة،  وال�اقعيَّ ة  العامَليَّ ومكانِتها  العربية  اللغة  حقيقة  بيان  ثم  وال��سف،  بالدرا�سة 
على  البحث  ج  عرَّ ثم  الإن�سانية،  واملعرفة  بالعلم  العربية  اللغة  عالقة  م�ساألة  ثم 

را�سة واملناق�سة علميًّا: ا�ستفهامني اثنني جعلهما حم�ر الدِّ

الأول ــ متى ت��سف لغة من اللغات باأنها لغة علمية؟. 

والثاين ــ هل ي�سدق و�سف )اللغة العلمية( على اللغة العربية؟. 

العلمي  املجال  يف  املعا�سر  العربية  اللغة  واقع  يف  بالتف�سيل  الدرا�سة  انتهت  ثم 
ل اإليها البحث.  والتقني بناًء على ما تقدم من احلقائق العلمية التي ت��سَّ

ل اإليه البحث من النتائج فيما يلي:  ويتلخ�ض ما ت��سَّ

�سعة الأدلة ال�اقعية على بروز املكانة اخلا�سة للغة العربية، واأنَّها تزداد . ١
اللغة،  هذه  معجزات  من  معجزة  وتلك  ع�سر،  كل  يف  احلياة  مع  ق�ًة 
وَقب�ُلها  املختلفة،  لالأغرا�ض  ومالءمُتها  اللغ�ي  ثباُتها  ذلك  يف  وال�سبب 

لحت�اء اجلديد.

وامل�سطلحات . 2 العل�م  و�سَع  �سمل  العلمي  املجال  يف  العربية  اللغِة  �َسْبُق 
اإلى  عدة  لغات  من  واملعارف  العل�م  ونقَل  العربي،  بالل�سان  اجلديدة 
فاأ�سهم ذلك  اللحن،  وُبعدها عن  العربية و�سفائها  اأيام ق�ة  العربية، يف 

يف بقائها لغًة للعلم والتعليم يف كل الع�س�ر.

التي . ٣ اللغة  �سفة  وبيان  اللغ�ي،  الكمال  واإي�ساح  املعيارية،  اللغة  و�سف 
يتحققان فيها.

ا�ستبانت . ٤ وقد  اللغات،  من  لغة  على  العلمية(  )اللغة  و�سف  يطلق  قد 
الدرا�سة اأنَّ اللغة العربية اأحقُّ لغات العامَل بهذا ال��سف عند النَّظر اإلى 
من  الأوفر  احلظَّ  تعطيها  التي  ال�سفات  وهي  الذاتية،  اللغ�ية  �سفاتها 

الكمال اللغ�ي واملعيارية اللغ�ية.
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ال��سف . 5 جهة  من  الع�سر  هذا  يف  العربية  اللغة  ملكانة  انح�سار  ي�جد 
اخلارجي املبني على امل�ستجدات الع�سرية، واملرتبط بالق�ة املادية لأهل 
العربية، ومب�ست�ى الت�سال العامَلي عرَب التقانة، ولكن للعربية حركة دائبة 
ٌن وا�سح على امل�ست�ى التقاين غري اأنه ليزال دون  يف النه��ض، ولها حت�سُّ

ما ه� مرجّ�.

واهلل اأعلم و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

مراجع الدراسة:

اأبحاث يف العربية الف�سحى، غامن قدوري احلمد، ط١ )الأردن: دار عمار، 	•
١٤2٦هـ(.

ط2 	• الدفاع،  اهلل  عبد  د.علي  الفلك،  علم  تط�ير  يف  وامل�سلمني  العرب  اأثر 
)بريوت: م�ؤ�س�سة الر�سالة، ١٤٠٣هـ(.

الأجنا�ض من كالم العرب وما ا�ستبه يف اللفظ واأختلف يف املعني، اأب� عبيد 	•
القا�سم بن �سالم، حتقيق عبد املجيد دياب، ط١ )القاهرة: دار الف�سيلة، 

١٩٩٨م(. 
الأ�س�ض اللغ�ية لعلم امل�سطلح، د.حمم�د فهمي حجازي، ط١ )القاهرة: دار 	•

غريب، ١٩٩5م(.
ط١، 	• الدفاع،  اهلل  عبد  لعلي  الكيمياء،  يف  وامل�سلمني  العرب  علماء  اإ�سهام 

١٤٠٣ه م�ؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.
ال�ستقاق، عبد اهلل اأمني، ط2 )القاهرة: مكتبة اخلاجني،١٤2٠هـ(	•
الأعالم، خري الدين الزركي، ط٩)بريوت: دار العلم للماليني،١٩٩٠م(	•
تيمية، 	• ابن  الإمام  اجلحيم،  اأ�سحاب  ملخالفة  امل�ستقيم  ال�سراط  اقت�ساء 

ال�س�ؤون  وزارة  )الريا�ض:  ط١  العقل،  الكرمي  عبد  بن  نا�سر  حتقيق 
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الإ�سالمية، ١٤2٤هـ(. 
الألفاظ املرتادفة املتقاربة املعنى، الرماين، حتقيق فتح اهلل امل�سري، ط١ 	•

)املن�س�رة، م�سر: دار ال�فاء،١٤١٧هـ(.
بذور الكالم: اأ�سل اللغة وتط�رها، جني اأت�س�سن، ترجمة وفيق فائق كري�سات، 	•

ط١ )دم�سق: الهيئة العامة ال�س�رية للكتاب، 2٠٠٩م(. 
بن 	• العزيز  عبد  العربية،  ثراء  مظاهر  من  مظهران  وال�سرتاك  الرتادف 

حميد احلميد، ط١)مكة املكرمة: جامعة اأم القرى، ١٤٣٠هـ(.
اأ�س�اء 	• مطابع  )الريا�ض:  اجلمه�ر  الرحمن  عبد  احلا�س�بي،  التعليم 

املنتدى،١٤2٣هـ(
الدار 	• )ت�ن�ض:  د.ط  عا�س�ر،  بن  الطاهر  حممد  والتن�ير،  التحرير  تف�سري 

الت�ن�سية للن�سر، ١٩٨٤م(.
العلمية، 	• الكتب  دار  )بريوت:  ط١  الرازي،  الدين  فخر  الكبري،  التف�سري 

١٤١١هـ(.
تقدم الل�سانيات يف الأقطار العربية ، وقائع ندوة جه�ية ، الرباط، ١٩٨٧م. 	•
ثالثة كتب يف الأ�سداد، لالأ�سمعي، ولل�سج�ستاين، ولبن ال�سكيت )بريوت: 	•

دار الكتب العلمية، ١٩١٣م(. 
الرتاث 	• اإحياء  دار  )بريوت:  القرطبي  الأن�ساري  القراآن،  لأحكام  اجلمع 

العربي(.
اإبراهيم 	• الف�سل  اأب�  حممد  حتقيق   ، الع�سكري  هالل  اأب�  الأمثال،  جمهرة 

وعبد املجيد قطام�ض، ط١ )القاهرة: امل�ؤ�س�سة العربية احلديثة، ١٣٨٤هـ(.
الكتاب 	• دار  )بريوت:  النجار  علي  حممد  حتقيق  جني،  ابن  اخل�سائ�ض، 

العربي(. 
العلي، 	• اأحمد  �سالح  الإ�سالم،  الفكرية يف �سدر  تط�ر احلركة  درا�سات يف 
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ط١ )بريوت: م�ؤ�س�سة الر�سالة، ١٤٠٣هـ(.
ط١ 	• قباوة،  الدين  فخر  حتقيق  يعي�ض،  ابن  الت�سريف،  يف  املل�كي  �سرح 

)حلب: املطبعة ال�سليبة، ١٣٩٣هـ(.
ال�س�ميي 	• م�سطفى  حتقيق  فار�ض،  بن  اأحمد  اللغة،  فقه  يف  ال�ساحبي 

)بريوت: م�ؤ�س�سة بدران للطباعة والن�سر، ١٩٦٣م(.
علم الأ�س�ات، كمال ب�سر )القاهرة: دار غريب، 2٠٠٠م(.	•
ط١ 	• املناوي،  ف�زي  د.حمم�د  العربية؟،  العلم  يتكلم  متى  واللغة  العلم 

)اجليزة، م�سر: املكتبة الأكادميية، 2٠١١م(.
)الريا�ض: 	• ط�قان  حافظ  د.قدري  للح�سارة،  اأعط�ه  وما  العرب  علماء 

من�س�رات الفاخرية، بريوت: دار الكاتب العربي(.
وح�سان 	• عبا�ض،  حربي  احل�سارية،  ومالحمها  اأ�س�لها  العرب  عند  العل�م 

حالق )بريوت: دار النه�سة العربية، ١٩٩5م(.
عندما مت�ت اللغات: انقرا�ض لغات العامَل وتاآكل املعرفة الإن�سانية، ديفيد 	•

�سع�د،  امللك  جامعة  )الريا�ض:  جالل  مازن  حممد  ترجمة  هاري�س�ن، 
١٤٣2هـ(. 

ط١ 	• عثمان،  عبا�ض  ناهد  حتقيق  الندمي،  اإ�سحاق  بن  حممد  الفهر�ست، 
)عمان، الأردن: دار ال�سياء، ١٩٨5م(.

ماري، 	• وجان  ديكرو،  اأوزوالد  الل�سان،  لعل�م  اجلديد  امل��س�عي  القام��ض 
ترجمة منذر عيا�ض، ط2 )بريوت، الدار البي�ساء: املركز الثقايف العربي، 

2٠٠٧م(.
الق�سايا الأ�سا�سية يف علم اللغة ، لـ)كالو�ض هي�سن( تعريب الدكت�ر �سعيد 	•

ح�سن بحريي ، ط١ )القاهرة: م�ؤ�س�سة املختار، ١٤2٤هـ(.
ل�سان العرب، ابن منظ�ر الأن�ساري ، د.ط )بريوت: دار �سادر، د.ت(.	•
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اللغة العربية وحتديات الع�ملة، هادي نهر، ط١ )اإربد، الأردن: عامل الكتب 	•
احلديث، ١٤٣١هـ(.

اللغة، ج�زيف فندري�ض، تعريب عبد احلميد الدواخلي وحممد الق�سا�ض، 	•
ط١ )القاهرة:  مكتبة الأجنل� امل�سرية، ١٩5٠م(.

ط٤ 	• الندوي،  احل�سن  اأب�  ال�سيخ  امل�سلمني،  بانحطاط  العامل  خ�سر  ماذا 
)الك�يت: مطبعة الفي�سل الإ�سالمية،١٩٨5م(.

حما�سرات يف علم الل�سان العام، فرديناند دي�س��سري، ترجمة عبد القادر 	•
قنيني )الدار البي�ساء: اأفريقيا ال�سرق، 2٠٠٨م(.

املزهر يف عل�م اللغة واأن�اعها، ال�سي�طي ، بعناية حممد اأحمد جاد امل�لى 	•
وعلى البجاوي وحممد اأب� الف�سل )بريوت: دار الفكر(.

امل�سطلح العلمي يف اللغة العربية عمقه الرتاثي وبعده املعا�سر، رجاء وحيد 	•
دويدري، ط١ )دم�سق: دار الفكر، ١٤٣١هـ(.

امل�سطلح الل�ساين وتاأ�سي�ض املفه�م، خليفة املي�ساوي، ط١ )الرباط: من�س�رات 	•
الختالف، من�س�رات �سفاف دار الأمان، ١٤٣٤هـ/2٠١٣م(.

باإ�سراف ج�رج م�نان، ترجمة د.جمال احل�سري، ط١ 	• الل�سانيات،  معجم 
)بريوت: جمد امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات،١٤٣٣هـ(.

املعجم ال��سيط، جممع اللغة العربية )تركيا: املكتبة الإ�سالمية(.	•
املكتبة 	• )بريوت:  اجل�يدي  دروي�ض  حتقيق  خلدون،  ابن  مقدمة 

الع�سرية،١٤22هـ(.
من اأ�سرار اللغة لإبراهيم اأني�ض، ط٨ )القاهرة: مكتبة الأجنل� امل�سرية(.	•
املنجد يف اللغة العربية املعا�سرة، ط٣ )بريوت: دار امل�سرق، 2٠٠٨م(.	•
والفل�سفة، رحاب 	• والتاريخ  الطب واجلغرافيا  الإ�سالم يف  م��س�عة عباقرة 

خ�سر عكاوي، ط١ )بريوت: دار الفكر العربي، ١٩٩٣م(.
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ندوة الدوحة »اللغة العربية يف بيئات وجمالت خمتلفة« يف ١٤٣٧/٣/2٦هـ.                            	•
وظيفة الأل�سن وديناميتها، مارتينيه، ترجمة نادر �سراج، ط١ )بريوت: دار 	•

املنتخب، ١٤١٦هـ(.

المواقع والمدونات:
•	  http://mawdoo3.com

•	 http://www.m�a�arabia.com/vb/showthread.php?t=12196

•	  https://arabic.rt.com/news/786982
•	https://www.dohadictionary.org/AR/News_Events/Events/

Pages/52�InternationalArabicLanguageDaysymposium.
 aspx

•	  https://yallafeed.com
•	  www.alukah.net/literature_language

http://mawdoo3.com
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=12196
https://www.dohadictionary.org/AR/News_Events/Events/Pages/52-InternationalArabicLanguageDaysymposium.aspx
https://www.dohadictionary.org/AR/News_Events/Events/Pages/52-InternationalArabicLanguageDaysymposium.aspx
https://www.dohadictionary.org/AR/News_Events/Events/Pages/52-InternationalArabicLanguageDaysymposium.aspx
http://www.alukah.net/literature_language
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تدريــس العلوم التطبيقية باللغة العربية
)الطب نموذجًا(

أ.بدر بن محمد عيد الحسين

ماجستير في اللغة اإلنجليزية

كاتب وباحث في مجالي التربية 
وأدب الطفل

مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على النبي العربي الأمني حممد بن عبداهلل 
- وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، خرِي من نطق بال�ساد، واأف�سِح من تكلَّم بها واأجاد، اأُوتَي 
من الكالم ج�امَعه، ومن البيان حما�سَنه، فت�سنَّفت الآذان لف�ساحته، واأ�سفرِت القل�ُب 
لإبانته وبالغته، بثَّ يف العربية عبرَي القيم، ون�َر احلكم، وبالغة الإيجاز، ورونق املجاز؛ 

ف�سمت ُح�سنًا ونباًل، وتاألَّقت ن�سارًة وجماًل، واكت�ست اأ�سالًة وبهاًء.

الع�س�ر  مر  على  واأجالها  واأحالها  الأل�سنة«)١(،  و«خرُي  اللُّغات،  اأ�سرُف  العربية 
والأزمنة، اأنطَق  اهلل بها خياَر الأمم، واأعلى بها �ساأنهم، ورفع مكانتهم؛ لأنها لغُة 

قراآنهم الذي ميثِّل �سريعَة اهلل يف الأر�ض، قال تعالى: )ہ ھ ھ ھ ھ 
 ، ے ے()2(، وهي لغُة نبيهم الذي ه� خامت الأنبياء حممد بن عبداهلل

قال تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ()٣(.

فقه اللغة، اأب� من�س�ر الثعالبي، �ض٩.  )١(
�س�رة ي��سف، الآية 2.  )2(

�س�رة اإبراهيم، الآية ٤.  )٣(
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عند  الزخرفة  وعل�م  الرومان،  ومعارَف  الإغريق،  فل�سفة  معايَن  العربيُة  َو�ِسَعت 
الفر�ض، واأ�سافت اإلى ذلك ما اأبدعته اأفهاُم اأبنائها النُّجباء حتى غدت مكتباُتهم 
رائدَة  العربيُة  وظلَّت  الفن�ن.  وخمتِلف  العل�م  �سن�ف  جميع  يف  باملجلدات  تزخُر 
ومنهل  العلم واحل�سارة،  لغة  لقروٍن عديدة؛ فهي  باأ�سره  العامل  العلمي يف  التقدم 
مراجَع  للب�سرية  امل�سلم�ن  العلماء  م  قدَّ حيث  والأوثق؛  والأوفى،  الأعذب،  املعرفة 
نفي�سًة يف �ستى �سن�ف املعرفة. »وكان كتاب القان�ن لبن �سينا من اأهم املراجع التي 
رجع اإليه اأطباء الغرب يف القرن احلادي ع�سر امليالدي وما بعده، واأخذ الأوروبي�ن 
عن العرب علم اجلرب با�سمه ور�سمه، كما اأخذوا عن اخل�ارزمي اجلداول الريا�سية 
اأجنبية  بلغة  َنًة  مدوَّ الفل�سفاُت  وتلك  العل�ُم  هذه  تكن  ومل  )اجل�رزم(،  و�سم�ها 
اأو لتينية، واإمنا كانت مدونًة بلغة عربية وبحروف عربية مل  ول بحروف اإغريقية 
تتجاوز الثمانية والع�سرين حرفًا املعروفة لدينا الآن«)١(. ولأهمية كتاب القان�ن يف 
ًل  الكتاب مع�َّ وبقي هذا   ،)Canonmedicina( ي�سم�نه الفرجن  »علماء  فاإن  الطب 
عليه يف علم الطب وعمله �ستة قرون، وترجمه الفرجن اإلى لغتهم، وكان�ا يتعلم�نه يف 
مدار�سهم، وطبع�ه بالعربية يف روما �سنة )١٤٧٦(م يف اأربعة جملدات، بعد اخرتاع 
اآلة الطباعة بنح� ثالثني عامًا، وهم ي�سم�ن ابَن �سينا )Avicenne(، وله عندهم 

مكانة رفيعة«)2(.

د، وتتَّ�سع جلميع القيم النبيلة قمني  مات الدمي�مة والتجدُّ واإنَّ لغًة حتمُل كل مق�ِّ
بها اأن تت�سع لإبداعات الأمم املتقدمة يف جمالت الطب والهند�سة والفَلك والتِّقانة 
قميَّة وغري ذلك من العل�م والفن�ن. ورحم اهلل ال�ساعر حافظ اإبراهيم عندما  الرَّ

قال متحدثًا بل�سان العربية:
وغايــًة لفظــًا  اهلل  كتــــــــــــــــــــــــــاَب  وعظــاِتو�سعـــُت  بــه  اآٍي  عــن  �سقــُت  ومـــــــــــــــا 
وتن�ســــــــــــــــــيق اأ�ســـــمــــاٍء ملخـــــــرتعــــاِت؟!فكيَف اأ�سيق اليـــ�م عــــــــن و�سـف اآلــــــــــٍة
كـــــــــــــــــامن رُّ  الــدُّ اأح�ســائه  يف  البحــر  ا�ض عن �سدفــــــــــاتي؟اأنــا  فهل �ساءلــــ�ا الغـــــ�َّ

جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، حامد عبدالقادر، العدد )١2(، �ض٧٤.  )١(
القان�ن، ابن �سينا، ٧/١.  )2(
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اربة  ال�سَّ العربية  فاإنَّ جذور  اد  ال�سَّ ة  باأمَّ ت  األـمَّ التي  الع�ادي  غم من كل  الرَّ وعلى 
تنب�ُض باحلياة،  ق�يًة  لبًة  قل�بهم، لتزال �سَ نب�ض  اكنة يف  ال�سَّ نف��سهم،  اأعماق  يف 
َرًة جميلًة حتكي الأمل والعطاء، ومتنحها  ومتت�ضُّ رحيَق املحبة والعزة؛ لتبقى َن�سِ
ا  مي�مة باإذن اهلل، قال تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( )١(، واإمنَّ الدَّ
اأن يرث اهلل  اإلى  الكرمي  القراآن  ببقاء  العربية مقرتٌن  وبقاُء  بالعربية،  كُر  الذِّ نزل 

الأر�ض ومن عليها.

واإنني يف هذا البحث ملجيٌب ــ بع�ن اهلل ــ عن �سبعة اأ�سئلة، ل تهمُّ فئة من النا�ض 
دون غريهم، ولكنها تهمُّ الأمة جمعاء، يف حا�سرها وم�ستقبلها:

اأوًلــ  هل ميكن تدري�ض العل�م التطبيقية باللغة العربية؟.

�ض العل�ُم بغري اللغة الأم التي اأبدعتها من خالل الرتجمة  ثانيًاــ  هل ميكن اأن ُتدرَّ
والتعريب؟.

ثالثًاــ  هل ي�ستطيع الطبيب الذي در�ض بالعربية جماراة الطبيب الذي در�ض الطب 
بالإجنليزية اأو الفرن�سية من حيث الكفاءة العلمية واملمار�سة العملية؟.

رابعًاــ  هل ترجمة العل�م الطبية وتعريبها ممكنان يف هذه الظروف التي متر بها 
الأمة؟.

خام�سًاــ  اأَِمَن املمكن تعريب احل��سبة وتط�يعها؟.

ب�سفة  والطبية  التطبيقية،  العل�م  تعريب  على  ت�ساعد  التي  الع�امل  �ساد�سًاــ  ما 
خا�سة؟.

�سابعًاــ  ما مزايا تدري�ض العل�م الطبية باللغة العربية؟

�س�رة احلجر، الآية ٩.  )١(
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اأوًل ــ اأهمية اللغة:

ر، وو�سيلٌة للتَّ�ا�سل  ات وامل�ساعر، ومفتاٌح للتعلم والتفكُّ اللُّغُة اأداٌة للتعبري عن الذَّ
الأكرِث  املكت�ب، وهي نظام الت�سال  اأو  املنط�ق  الب�سر  »واللغة كالم  الآخرين.  مع 
اأو  للنا�ض التحدَث بع�سهم مع بع�ض، والتعبرَي ُنطقا  الب�سر؛ لأنها تتيح  �سي�عًا بني 

كتابة عن اأفكارهم واآرائهم«)١(. 

ق الإن�ساُن عن طريق اللغة ذاَته، ويبثُّ اأ�سجاَنه و�سروَره وكل ما يزدحم من  يحقِّ
ت�س�ُّرات يف طيَّات نف�سه، ويعربِّ من خاللها عن فهمه ملجريات احلياة، وم�ستجدات 
عنه  �ض  تتمخَّ قد  ما  وي�ست�سعر  القادم،  ر  فيتب�سَّ لأفكاره  الَعنان  يطلق  ثم  الأم�ر، 
نف�سه،  خَطرات  عن  الإن�ساُن  بها  يعربِّ  و�سيلة  خرُي  واللغة  الع�امل.  يف  احل�ادُث 
�سخ�سًا  اإنَّ  قيل:  واأفهامه،  وُقدراته  مهاراِته  يربُز  وعن طريقها  روحه،  واإ�سراقات 
ح�َسن الهيئة دخل جمل�َض اأفالط�ن، فقال له: تكلَّم حتى اأراك. وقالت العرُب قدميًا: 

املرء خمب�ٌء حتت ل�سانه، وقال ال�ساعر:
ومل يبق اإل �ســـــــ�رُة اللحم والـــدمل�سان الفتى ِن�سٌف ون�سف فــــــ�ؤاُده

واللغة مراآة ال�سخ�سية، و�سدى اأفكارها، وعن�اُن قيمها، وبالتايل فهي متثِّل ُجزءًا 
ة  ه�يَّ اللغة  نعم،  وه�يته.  الإن�سان  �سخ�سية  هي  بل  الإن�سان،  �سخ�سية  من  كبريًا 
ول  بها،  يتعلم  ول  بها،  يفكر  ول  بلغته،  يتدثَّر  ل  الذي  الإن�سان  لأنَّ  ا؛  حقًّ الإن�سان 
يحب ويتاأمل بها، اأ�سبه بذلك الع�سف�ر الذي اأراد اأن يقلِّد �س�ت البلبل فن�سي �س�ته 

، ومل ينجح يف تقليد �س�ت البلبل. الأ�سليَّ

ة الأّمة من حيث اإنَّها الإطار الذي يتمُّ التعبري من خالله عن معتقدات  واللغة ُه�يَّ
فيها  التي تختزن  الأّمة  وتقاليدها، وهي ذاكرة  وقيمها،  واإرثها احل�ساري،  الأمة، 
ن ماآثرها. واللغة وعاء املعرفة؛ اإذ اإنها تتَّ�سع  ْفر الذي يدوِّ معارفها وجتاربها، وال�سِّ
التفكري،  منطلق  واللغة   ، دقَّ مهما  منها  �سنف  باأيِّ  ذرعًا  ت�سيق  ول  �سن�فها،  لكل 
للغة  ال�اعية  واملمار�سة  بها،  التَّفكري  ن  يت�سمَّ اللغة  تعلُّم  »اإنَّ  اإذ  كله،  التفكري  وهي 

امل��س�عة العربية العاملية، ١22/2١.  )١(
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عليها«)١(،  الآيل  التدريب  جمرد  يف  ولي�ض  املعنى  من  اإطار  يف  تتّم  التي  تلك  هي 
»واللغة اأمُّ التَّفكري، وما كان للمعرفة اأن تاأتي اإلى حيز ال�ج�د بدون اللغة«)2(. ويف 
ذات ال�سياق فقد »اأجمع علماُء علم النف�ض اللغ�ي وعلم اللغة العام وفال�سفة اللغة 
ومناطق التحليل اللغ�ي و�س�اهم على العالقة بني التفكري واللغة، فبع�سهم يرى اأنَّ 
ر  وي�ؤثِّ اللغة  ي�س�غ  التَّفكري  اأنَّ  يرى  وبع�سهم  واحدة،  لعملة  وجهان  واللغَة  التَّفكرَي 
ر فيه؛ فهل ميكن لأّمة اأن  فيها. ومنهم من يرى اأنَّ اللغة هي التي ت�س�غ التَّفكري وت�ؤثِّ

ي تفكريها العلمي الأ�سيل وت��سعه وجتعله قادرًا على البتكار دون لغتها؟«)٣(.  تنمِّ

التاجر. هي  وحنكة  الناثر،  وحرف  ال�ساعر،  قافية  وهي  ل؟  ثمني، مل  كنز  واللغة 
خ�اطر املحبني، وخيال احلاملني، وَظْرف الأديب، ومهابة الطبيب. من امتلك قيادها 
و�سل ومَلك، ومن زهد فيها وجفاها ا�سمحلَّ وهلك. »واللغة تربز خ�سائ�ض املجتمع 
معربة بالرمز عن الإن�سان ودائرته الجتماعية والفكرية وال�جدانية؛ ولذا فاإنه من 
�ض جمتمعًا من املجتمعات اإل عن طريق اللغة التي ل مت�سك عن  امل�ستحيل اأن ن�سخِّ
اطقة بها قبل اأن جتعل من املجتمع بنية واحدة، تخ�سع لق�انني  ت�حيد م�ساعر الأمة النَّ

م�سرتكة؛ لأنها الرابطة احلقيقية ال�حيدة بني عامل الأج�سام وعامل الأذهان«)٤(.

ومتيَّزت اللغة العربية عن غريها مبنزلتها الدينية، وقدا�ستها، ول بد من الق�ل: 
ئي�سة يف بناء ح�سارتها،  اإنَّ اللغة هي الأ�سا�ض الق�مي لنطالقة كل اأّمة، واملرجعّية الرَّ
وت�سييد �سروح معارفها لتحقق مقا�سدها، وتقطف ثمار �س�ؤددها. فاحلمد هلل على 
نعمة اللغة التي ك�سا اهلل بها الإن�سان ث�بًا ق�سيبًا، ومنحه ُح�سنًا َمهيبًا، فكانت مبنزلة 
فاه، ومنزلة الكحل من اأحداق احِل�سان،  ب�ض من القلب، ومنزلة الب�سمة من ال�سِّ النَّ

م�ض من �سائر الك�اكب. ومنزلة ال�سَّ

تدري�ض فن�ن اللغة العربية، علي اأحمد مدك�ر، �ض٧١.   )١(
اللغة العربية والتعريب يف الع�سر احلديث، �ض١١.  )2(

الثقايف،  امل��سم  في�سل،  امللك  مبركز  األقيت  حما�سرة  من�ذجا(،  )الطب  العربية؟  العلم  يتكلم  متى   )٣(
 http://www.alukah.net/literature_language/0/115 :١٤2٧/١٠/١٦هـ، من�س�رة يف �سبكة الأل�كة ، الرابط

معجم عجائب اللغة، �ض١٠.  )٤(

http://www.alukah.net/literature_language/0/115
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ثانياً ــ مكانة اللغة العربية:

اكت�سبت اللغة العربية مكانتها من القراآن الكرمي الذي اإمنا نزل بها، ومن ال�سل�ات 
فت باختيار اهلل لها لتك�ن ل�سان �سريعته ال�سمحة  ى بها؛ فهي اللغة التي ت�سرَّ التي ت�ؤدَّ
للنا�ض كافة، »فاإنَّ من اأحبَّ اهلل اأحبَّ ر�س�َله امل�سطفى  ، ومن اأحبَّ النبيَّ العربي 
اأحبَّ العرَب، ومن اأحبَّ العرَب اأحبَّ اللغَة العربية التي بها نزل اأف�سُل الكتب على 

َته اإليها«)١(. العرب والعجم، ومن اأحبَّ العربية ُعني بها، وثابر عليها، و�سرف همَّ

والدين  واخللق  العقل  يف  ي�ؤثر  العربية  اللغة  اعتياد  اأنَّ  »اعلم  تيمية:  ابن  وقال 
نًا، وي�ؤثر اأي�سًا يف م�سابهة �سدر هذه الأمة، من ال�سحابة والتابعني،  تاأثريًا ق�يًا بيِّ
ين، ومعرفتها  وم�سابهُتهم تزيد العقل والدين واخلُلق، واللغة العربية اأي�سًا من الدِّ
فر�ض واجب؛ فاإنَّ فهم الكتاب وال�سنة فر�ض، ول ُيفَهم اإل بفهم اللغة العربية، وما 
ل يتم ال�اجب اإل به فه� واجب، فاإنَّ الل�ساَن العربي �سعاُر الإ�سالم واأهله، واللغات 

من اأعظم �سعائر الأمم التي بها يتميزون«)2(.

واأية مكانة اأرفع من اأن تك�ن اللغة العربية حمف�ظة من لدن خالق الك�ن، باقية 
لت  ما كرَّ اجلديدان، حديثة على الأل�سنة اإلى اأن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها، »حت�َّ
اللغة العربية اإلى لغة ح�سارية، ومل تبق لغة ق�مية؛ مذ اختارها اهلل عز وجل وعاًء 
لكالمه، واأداًة لتبليغ ر�سالته اإلى اخللق؛ بهذا الختيار �سارت العربية تتبع الإ�سالم 

يف النت�سار...«)٣(.

وا بعاملية العربية ومكانتها العالية، يق�ل  واإن بع�ض املن�سفني من امل�ست�سرقني اأقرُّ
امل�ست�سرق الفرن�سي ل�ي�ض ما�سيني�ن: »وبا�ستطاعة العرب اأن يفاخروا غريهم من 
ة واملروءة  الأمم مبا يف اأيديهم من ج�امع الكلم التي حتمل �سم� الفكر واأمارات الفت�َّ

فقه اللغة، �ض٩.  )١(
اقت�ساء ال�سراط، ابن تيمية، 2٠٧/١.  )2(

بحث  عن  نقاًل  �ض١٨-١٩  الكرمي،  القراآن  يف  لغ�ية  نظرات  وينظر:  �ض5١،  القراآن،  ح�سارة  ل�سان   )٣(
)حفظ العربية من حفظ الدين(، �ض١٣.
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ما ل مثيل له«)١(، فالعربية هي ذاك الينب�ع الرثُّ الذي يتفجر باملاء الفرات، وتلك 
لغة  الف�سيحة،  العربية  »اإن  الآ�سر  التي حتكي جميع �س�ر احل�سن  الغناء  اخلميلة 
ُن ج�هَر وج�د اأمتنا العربية، واإنَّها هي وحَدها التي حفظت بقاَء  القراآن الكرمي، تك�ِّ
اأمتنا ووحدة انتمائها على مر الع�س�ر، واأن ل �سبيل لنه�سة هذه الأمة ووحدتها اإل 

من خالل لغتها«)2(.

ومن اخل�سائ�ض التي ا�ستدعاها ذاك الرتباُط بني العربية والن�س��ض املقد�سة 
هي اأنَّ »اللغة العربية يف منزلة متقدمة بني اللغات الي�م، فهي بال �سك من اللغات 
العاملية املعدودة، والعنا�سر التي جعلتها عامليًة راجعة اإلى ذلك الرتباط بالن�س��ض 
قابلة  مباديَّات  ترتبط  ل  فعامليتها  ثمَّ  ومن  الكرمي(،  )القراآن  العظيمة  املقد�سة 
ها عاملية خالدة بقاء تلك الن�س��ض املقد�سة، وهذا ه� الأمر  وال والتَّح�ُّل، ولكنَّ للزَّ
الذي حفظ للعربية مكانتها بني اللغات«)٣(. فاللغة العربية اإ�سافة اإلى ك�نها معربة 
عن ال�سخ�سية فهي ذات قدا�سة دينية لرتباطها بالقراآن الكرمي، ومن حّق العربية 
د  ونتعهَّ قل�بنا،  يف  ون�سكنها  األ�سنتنا،  على  جُنرَيها  اأن  بها،  اطقني  النَّ نحن  علينا، 

ريا�سها بالعناية؛ لتظلَّ ن�سرة ظليلة، ذات مكانة �سريفة بني الريا�ض الأخرى.

ثالثاً ــ خ�شائ�س اللغة العربية ومزاياها:

ئي�ض، األ وه� )تدري�ض العل�م التطبيقية باللغة  لن اأذهب بعيدًا عن حم�ر بحثي الرَّ
العربية، الطب من�ذجًا(؛ اإذ اإنني اأرمي من ذكر خ�سائ�ض العربية ومزاياها هنا 
ِفناء بحثي متزودًا بقدر كبري من  اإلى  اأعرب منها  اأر�سيَّة، و�سناعة عَتبة  بناء  اإلى 

الرباهني والدلئل، ومت�سلِّحا بذخائر فاعلة وق�ية.

د بها وتتاألق بني �سائر اللغات،  لقد خ�ضَّ اهلل العربية مبزايا عديدة جعلتها تتفرَّ

ما�سيني�ن،  ل�ي�ض  الفرن�سي  )مقال(، للم�ست�سرق  العاملية  املدنية  اإلى  بالن�سبة  العربية  الثقافة  مقام   )١(
الأول،  ربيع   ،٣٤٣ العدد  البيان(،  نقاًل عن )جملة  القاهرة، عدد ١٩٤٩/١/2٦م،  الأهرام،  �سحيفة 

١٤٣٧هـ.
اللغة العربية والتعريب يف الع�سر احلديث، �ض5.  )2(

خ�سائ�ض اللغة العربية واأثرها يف التعليم، �ض١2٠-١2١.  )٣(
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عة وال�ستيعاب؛ فالعرب القدماُء مل ُتْعِيِهُم اللغُة يف ترجمة  من حيث قدرُتها على ال�سَّ
ومن خ�سائ�ض  وعلمائهم.  الي�نان  واأفالط�ن وغريهما من فال�سفة  اأر�سط�  كتب 
ي معنى جديدًا  العربية الإعراُب الذي اأك�سبها عمقًا دلليًا ثريًا؛ فالكلمة ذاتها ت�ؤدِّ

)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  تعالى:  قال  عليها،  الإعراب  لتغريُّ حركة 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى()١(، واملق�س�د 

من الإتيان بهذه الآية وا�سح.

نها  والعربية غنيٌة بالألفاظ واملفردات، وهذا الِغنى اأعطاها ف�ساءاٍت ف�سيحًة متكِّ
حب، »وهي كما تن�ض اإحدى  ك بحرية وثقة كبريتني يف فلك املعاين الرَّ من التَّحرُّ
ع�سرة  منها  امل�ستعمل  يق�ل�ن:  والعلماء  مادة،  األف  ثمانني  على  حتت�ي  وايات،  الرِّ

اآلف«)2(.

واإن غنى العربية بالألفاظ واملفردات منحها مرونة يف التَّ�سمية؛ اإذ جند اأن لكل 
من: اجلمل والأ�سد واحلرب وال�سحراء واملراأة ع�سرات بل مئات الأ�سماء. والأبرز 
ات التي  من ذلك اأن تتعدد الأ�سماء للثَّمرة، على �سبيل املثال، مبا يتنا�سب مع التَّغريُّ
تطراأ عليها ب�سبب النم�؛ كما يف حمل النَّخلة ُيقال: »اأطلعت، ثم اأبلحت، ثم اأب�سرت، 
ة والطراوة  ثم اأزهت، ثم اأْمَعت، ثم اأرطبت، ثم اأمترت«)٣(. ويف ف�سل تق�سيم اجلدَّ
فيقاُل  ياأتي:«  كما  والرباعة  ة  الدقَّ نلحُظ  الثعالبي  ذكر  كما  بهما،  ُف  ي��سَ ما  على 
هربزي،  وللدينار  ق�سيب،  وللرُبد  حديٌث،  ولل�سراب   ، طريٌّ وللحم  جديٌد،  للث�ب: 

وللُحلَّة �س�كاء«)٤(. 

اأي�سًا تن�ع الأ�ساليب؛ كاحلذف والق�سر والإيجاز والإطناب  ومن مزايا العربية 
مما ه� مذك�ر يف كتب البالغة، اإ�سافة اإلى القلب والإبدال والقيا�ض وغري ذلك.

�س�رة فاطر، الآية 2٨.  )١(
اللغة العربية والتعريب يف الع�سر احلديث، �ض222.  )2(

فقه اللغة، �ض٣22.  )٣(
امل�سدر ال�سابق، �ض٦5.  )٤(
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ومن مزايا العربية ت�ساُقب الألفاظ لت�ساقب املعاين، مبعنى اأنَّ جميع الكلمات 
 ، واجلنُّ ة،  واجلنَّ  ، )جنَّ يف:  كما  املعنى  يف  متقاربٌة  واحد  جذر  من  تنحدُر  التي 
)اإْن�ض،  الكلمات:  وكذلك  اخلفاء،  معنى  يف  جميعها  ت�سرتك  واجَلنان(  واجلن�ن، 
اأِن�ض، ُم�ؤان�سة، الإن�سانيَّة، الإن�سان، ا�ستاأن، امل�ؤان�سة، ال�ستئنا�ض( ت�سرتك جميعها 

يف معنى الأُن�ض واملالطفة. 

ومتتاز العربية بدقة الألفاظ، وقد ذهب بع�ض اأهل اللغة اإلى اأن العربية ل تراُدف 
فيها؛ مبعنى اأنَّ لكل كلمة معًنى تدلُّ عليه فالفعل )قام( يختلُف معناه الدقيق عن 
غداة  يك�ن  )الظل(  فاإنَّ  وكذلك  )قرع(،  عن  يختلف  )طرق(  »والفعل  )نه�ض(، 
امل�سكني  يختلف عن  والفقري  الزوال«)١(،  بعد  اإل  يك�ن  فال  )الفيء(  ا  واأمَّ وع�سيًة، 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  تعالى:)ڻ  ق�له  يف  كما 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ()2(، وعند ابن قتيبة يف اأدب الكاتب »فالفقري الذي له الُبلغة من 
العي�ض، وامل�سكني الذي ل �سيء له«)٣(.

مثل:  مت�سادين  معنيني  عن  تعرب  كلماٍت  العربية  يف  جند  اأن  ذلك  من  والأبعد 
ًاما  ُقدَّ تك�ن  )وراء(  الزمان  وظرف  معًا،  اآن  يف  وال�سبح  الليل،  تعني  رمي(  )ال�سَّ

)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  وتك�ن خلًفا)٤(، قال تعالى: 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ()5(.

النتباه؛  يلفت  اأمر  العربية  يف  ال�ستقاق  »وقان�ن  ال�ستقاق  العربية  مزايا  ومن 
فمفرداتها املعجمية التي جتاوزت اثني ع�سر ملي�نًا تع�ُد يف اأكرب املعجمات اإلى مائة 

اأدب الكاتب، ابن قتيبة، �ض2٦-2٧  )١(
�س�رة الت�بة، الآية ٦٠.  )2(

)٣(  اأدب الكاتب، �ض٣٤.
امل�سدر ال�سابق، �ض2٠٩-2١١.  )٤(

�س�رة الكهف، الآية ٧٩.  )5(
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وع�سرين األف مادة، وان�س�اء امل�ستقات الكثرية حتت اجلذور يف العربية يدل على 
ات�ساع دائرة ال�ستقاق«)١(، وهذا يعني اإمكانية اأن ُي�ستقَّ من اجلذور م�ستقات كثرية، 
كلمات  ا�ستقاُق  لأمكننا  املثال،  �سبيل  على  )�سماء(،  كلمة  العربية  من  اأخذنا  فل� 
عديدة منها، مثل: )�سما، ي�سم�، �سَم�ا، ت�سامى، �ساٍم، �سماوات...اإلخ(، ول� اأخذنا 
يف املقابل كلمة )Sky( من الإجنليزية مبعنى: �سماء، جند اأنها جامدة وع�سية على 
ا بني معاين كلمة )ground( يف الإجنليزية مبعنى )اأر�ض،  ول� قارنَّ ا�ستقاق.  اأي 
ل�جدنا  امل�ستقات؛  عدد  حيث  من  بالعربية  )اأر�ض(  كلمة  وبني  قاعدة(  اأ�سا�ض، 
التاأري�ض،  �َض،  »اأرَّ الكلمات، مثل:  )اأر�ض( ع�سرات  كلمة  ن�ستق من  اأن  اأنه ميكننا 

، ماأرو�ض، اأرا�سة«)2(.  التاأرُّ�ض، اأر�س�ن، ا�ستاأر�ض، اأرا�سني، اأرا�سي، الأَر�ضُّ

ق�رن  ما  اإذا  من�سبط  وكتابي  �س�تي  بنظام  متيُّزها  العربية  خ�سائ�ض  ومن 
بلغات اأخرى، حيث يت�افق املنط�ق مع املكت�ب ب�س�رة عامة، فت�سمُع كلمات )كَتب، 
م�سافرون، با�سق( على �سبيل املثال، وتكتبها كما ت�سمعها، اأما يف الإجنليزية فهناك 
عدم ان�سباط بني امل�سم�ع واملكت�ب، كما يف كلمات: )Right, high, night(،  فقد 

.)gh( :ُكتب يف كل منها حرفان مل ُينَطقا وهما

ي واحل�سن.  فاللغة العربية ذات رحم ِخ�سب ول�د، وذات ق�ام غ�ض ين�سح بالرِّ
م مبعنى  م، وقدَّ ومن اأمثلة غنى اللفظ باملعاين والدللت، كلمة »َقَدَم ُقُدًما مبعنى تقدَّ
اأعطى، وَقُدم ال�سي ِقَدًما اأي م�سى على وج�ده زمن ط�يل، والَقَدُم ما يطاأ الأر�ض 
من ِرْجل الإن�سان«)٣(. يق�ل العامل الأملاين فرينباغ: »لي�ست لغة العرب اأغنى لغات 
ا  العامل فح�سب، بل الذين نبغ�ا يف التاأليف بها ل ميكن ح�سُرهم، واإنَّ اختالَفهم عنَّ
األَّف�ه  العربية وبني ما  الغرباء عن  بيننا نحن  اأقام  والأخالق  جايا  وال�سَّ مان  الزَّ يف 

حجابًا ل نتبنيَّ ما وراءه اإل ب�سع�بة«)٤(. 

خ�سائ�ض اللغة العربية واأثرها يف التعليم، �ض١١٤.  )١(
ل�سان العرب، ابن منظ�ر، ٨٨/١-٨٩.  )2(

املعجم ال��سيط، �ض٧١٩-٧2٠.  )٣(
نقاًل عن التمكني للغة العربية اآفاق وحل�ل، حمم�د ال�سيد، جممع اللغة العربية بدم�سق، 2/٣٠٩.  )٤(
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وك�سائر اللغات الأخرى فاإن العربية قابلٌة للنَّحت »وُيعترب اخلليل بن اأحمد اأوَل من 
اكت�سَف ظاهرَة النَّحت يف العربية، فهناك كلمات ُتنَحت من كلمتني، مثل: )حيعل(ـ 

وكلمات ُتنَحت من ُجمل، مثل: )ح�قل، وب�سمل، و�سبحل(. 

ومن مميزات اللغة العربية ِقدمها »فهي تكاد تك�ن اأقدم لغة حية م�ستعملة الي�م؛ 
ها املكت�بة تع�د اإلى اأكرث من خم�سة ع�سر قرنًا خلت، بينما ل يزيد عمر  لأن ن�س��سَ
الإجنليزية اأو الفرن�سية اأو الإ�سبانية على �سبعة اأو ثمانية قرون، وف�ق ذلك كله فاإن 
اإل بني القرنني الثالث  اأنظمة هذه اللغات ال�س�تية وال�سرفية والنح�ية مل تتك�ن 

ع�سر والرابع امليالديني«)١(. 

ولعل من نافلة الق�ل اأن اأذكر: »اأنَّ عدَد الذين يتكلم�ن العربية اأكرث من )١٦٠( 
لها اأكرث من )٦٠٠( ملي�ن م�سلم، وهي �ساد�ض لغة ر�سمية ملنظمة  ملي�ن ن�سمة، ويتقبَّ

الأمم املتحدة«)2(.

رابعاً ــ قدرة اللغة العربية على مواكبة الع�شر:

تها، وقدرتها على اإنتاج ح�سارة اإن�سانية رائدة من خالل ما  اأثبتت العربية عامليَّ
ان الع�سر الذهبي للعرب وامل�سلمني، ومن  اإبَّ مته للعامل من معارَف واكت�سافات  قدَّ
العربية، والتفاعل  اإقباَل �سكان البالد املفت�حة على  التي �سهدت  الفت�حات  خالل 

ة. معها من غري عناء اأو م�سقَّ

وما من �سك يف اأنَّ العربية ت�اكُب م�ستجدات الع�س�ر، فهي مرنٌة مط�اع تنب�ُض 
وجماراة  الإن�سانية،  املعرفة  ح�سيلة  ا�ستيعاب  على  وقادرٌة  د،  والتجدُّ باحلياة 
من  وغريها  الغربية  احل�سارة  به  ترفدنا  ما  لكل  م�سميات  وا�ستقاق  تط�ر،  كل 
لها لتدخل يف معرتك  احل�سارات يف املجال ال�سناعي، والطبي وغريهما، مما ي�ؤهِّ
مت التِّقانة اآلًة �سارعت العربية لإيجاد ا�سم لها،  العل�م التطبيقية بجدارة؛ فكلَّما قدَّ

اللغة العربية ه�يتنا، جملة الفي�سل، العدد 2١٨، �ض25-2٠.  )١(
د.حمزة  والطبيعية،  الطبية  العل�م  جمال  يف  والتجديدات  الإبداع  م�سايرة  على  العربية  اللغة  قدرة   )2(

الكتاين، املكتبة ال�ساملة.
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فلدينا: )حا�س�ب computer( و)نا�س�خ fax(، و)هاتف telephone(، و)�سيارة 
.)microscope َهر taxi(، و)جِمْ

وقد واكبت العربية يف املا�سي، ما خلَّفه الإغريُق والي�نان والفر�ض من اإرث معريف، 
عته لي�سبح �سهل املنال، متي�سرًا للحا�سر والباد، وجتلَّى  واأو�سعته درا�سًة وبحثًا وط�َّ
ذلك يف العل�م الطبية. »وهنا ل بدَّ من الإ�سارة اإلى اأنَّ الأطباء العرب اعتمدوا على 
ب الي�ناين، لكن هذا العتماد مل يجعلهم يقف�ن عند معطيات امل�سادر  م�سادر الطِّ
خالل  من  ظهرت  هائلة،  وقفزات  خط�ات  امل�سادر  هذه  جتاوزوا  بل  الي�نانية، 
قت على الكتب الي�نانية يف عدد من امل�سائل الطبية«)١(. م�ؤلفات واأعمال رائعة، تف�َّ

ومما يدلل على قدرة العربية على م�اكبة الع�سر وج�ُد جمامع اللغة العربية التي 
داأبت على تعريب الكلمات التي كرُث ا�ستعمالها و�ساع مبا يتفق مع روح العربية، وفيما 
بت يف املا�سي واحلا�سر،  ياأتي بع�ض الكلمات الأجنبية التي �ساع ا�ستخدامها، وُعرِّ
والقنطار،  والدي�ان،  واإ�ستربق،  و�سند�ض،  ورطل،  ومن�ذج،  وتلفاز،  ِفلم،  مثل: 
وال�سطرجن. واإنَّ »قب�ل امل�سطلح الأجنبي يف العربية مره�ن ب�سياغته وفق املقايي�ض 
والأوزان ال�سرفية العربية بحيث ي�سبح قاباًل للتعريف وال�ستقاق مبختلف اأن�اعه 
وِدْرَهِمّي  وُمَدْرَهم  َدْرَهَمه  منها:  ا�سُتعمل  التي  ِدْرهم  ككلمة  والتَّ�سغري...  �سبة  والنَّ
وُدَرْيِهم، ومن ذلك ــ اأي�سًا ــ ِفْهِر�ض وَفْهر�سة وفهار�ض ومفهر�سة، وِتْلفاز وَتْلَفز،...

وا�ستقت  العربية،  ن، تدويًنا..، فكل هذه امل�سطلحات دخلت يف �سميم  ن، يدوِّ ودوَّ
منها كلمات اأْن�َسِت النا�َض اأ�سلها الأول«)2(. 

ويتحدث امل�ست�سرق الأمريكي وليم ورل عن مرونة العربية وحي�يتها فيق�ل: »اإنَّ 
نانها من التَّكيُّف وفق مقت�سيات الع�سر، وهي  اللغة العربية من اللني واملرونة ما ميكِّ
ت بها، وهي �ستحافظ  مل تتقهقر فيما م�سى اأمام اأي لغة اأخرى من اللغات التي احتكَّ

مالمح من ح�سارة العرب يف جمال العل�م ال�سحية، يعرب نبهان، جملة تعريب، العدد ٤٩، �ض2٧٣.  )١(
ixzz3vDgF9sDN#/1913/0/www.alukah.net/literature_language  :مقالة للدكت�ر ح�سان الطيان، الأل�كة  )2(
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على ِكيانها يف امل�ستقبل كما حافظت عليه يف املا�سي«)١(. ولعل من الطارف والتليد 
الق�ل: اإن العربية التي تعرف »للناقة )255( ا�سمًا، ولالأ�سد )٣5٠( ا�سمًا، وللماء 
فات، فتعرف العربية  الم )25( ا�سمَا... ناهيك عن ترادف ال�سِّ )١٧٠( ا�سمًا، وللظَّ
للط�يل )٩١( لفظًا، وللق�سري )١٦٠( لفظًا، ونح� ذلك لل�سجاع والكرمي«)2(؛ لقادرة 

ة التي ارتقت بالعل�م التجريبية. ه�سة املعرفيَّ على م�اكبة النَّ

ومن دلئل قدرة العربية على امل�اكبة، واإثبات تف�قها وعامليتها واأ�سالتها، ما جنده 
واللُّغ�يَّة؛ حيث جند مئات امل�سطلحات  ة  بيَّ الطِّ اللغة الإجنليزية  اأ�سهر معاجم  يف 
ة الغربية، ومن هذه امل�سطلحات  العربية التي اأ�سبحت جزءًا من املنظ�مة الثَّقافيَّ
Stedman’s Medical Dictio� الطبي  �ستيدمان  قام��ض  معجم  يف  جنده  )ما 
Med�( الطبية  امل�سطلحات  قام��ض  ويف   ،)٣()Alcohol )الكحل  ففيه:   )nary
Term( جند م�سطلحات عديدة مثل: الأنبيق )Alembic(، وه� جهاز ي�ستخدم 
الدكت�ر  اأورد  كما   .)٤()Aniline( النيل  �سبغ  ويعني  )الأنيلني(،  وجند  للتقطري، 
اأحمد رفعت الك�سمريي يف كتابه )اجلذور العربية يف امل�سطلحات الطبية( عددًا 
ال�ساق،  باطن  يف  �سخم  وريد  وه�   )Safen )ال�سافن،  مثل:  اجلذور  من  كبريًا 
لق قبل ال�لدة()Talc)5، وقدم الدكت�ر حممد عبدالعزيز اأ�ستاذ طب العي�ن  و)الطَّ
والتي  العي�ن،  طب  يف  العربية  امل�سطلحات  على  يحت�ي  بحثًا  الأزهر  جامعة  يف 
ا�ستخدمها الغرب يف معاجمهم ودرا�ستهم الأكادميية، مثل:«)Sick، اأ�سلها �سَقم(، 
 ،Cronic(و مناجزة(،  اأ�سلها:   ،Management(و عني(،  اأ�سلها:   ،Eye(و
�سمات(،  تعني   Symptoms(و ،)ف�سيلة  ،Fassicular  ( كلمة:  قروين(، وهناك 

التمكني للغة العربية، اآفاق وحل�ل، حمم�د ال�سيد، جممع اللغة العربية بدم�سق، ج2، جملد ٨٣، ربيع   )١(
الأول، �سنة ١٤2٩هـ، �ض ٣٠٩.

اللغة العربية كائن حي، �ض٣٣.  )2(
  .USA .Company s›Wilkin &s›William the ,edition 23rd ,Dictionary  Medical s›Stedman  )٣(

WWW.MedTerm.com  )٤(
)5(  اجلذور العربية يف امل�سطلحات الطبية، �ض2٧-2٨.
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و)Macula تعني ماق�لة(« )١(.

ويف ختام هذا املبحث يحق للقارئ اأن يت�ساءل: مادامت العربية قادرًة على م�اكبة 
ل  فلماذا  احلياة،  �ستى جمالت  قدرات وخ�سائ�ض يف  به من  تتميز  الع�س�ر مبا 

مننحها الفر�سة لتخ��ض غمار العل�م التطبيقية؟.

ــ تدري�س العلوم التطبيقية باللغة العربية: خام�شاً 

اإن اللغة الإجنليزية  اأغ��ض يف هذا املبحث ل بد من الق�ل والعرتاف:  اأن  قبل 
الرقمية  والتقنية  العلم  لغة  وهي  احلايل،  الع�سر  يف  الريادة  عر�ض  على  ترتبع 
مت  وحطَّ العقبات،  وذلَّلت  الرفاهية،  للعامل  جلبت  التي  النفي�سة  والخرتاعات 
�سغرية.  بقرية  اأ�سبه  يديها  على  العامل  فاأ�سبح  الُعزلة،  �ستائر  قت  ومزَّ احل�اجز، 
كما اأنَّ اللغة الإجنليزية لقت كل عناية وحفاوة من اأبنائها الربرة الذين اأو�سع�ها 
وم�سط�ا  عينيها،  ل�ا  وكحَّ جبينها،  عن  الغبار  وم�سح�ا  وبحثًا،  وجتديدًا  تط�يرًا 

رة. �سفائرها، حتى بدت كالغادة احل�سناء يف ليلة زفافها متاألقة ن�سِ

واإنَّ اللغة العربية ــ على الرغم من كل ما تلقاه من جفاء واإهمال من بع�ض اأبنائها 
لقيته  ما  مع�سار  لقيت  اأنها  ول�  وعامليتها،  بهائها  على  حمافظة  تزال  ل  ــ  العَقَقة 
ت حروفها الغراء  الإجنليزية اأو الفرن�سية من اهتمام، لطاولت عنان ال�سماء، وحطَّ
الغربية، واأخ�ض  للغات  ة  التبعيَّ العربية داُء  ى يف بالدنا  اأنه تف�سَّ اإل  على اجل�زاء، 
مفاُدها:  قناعة  على  التعليم  اأمر  على  القائم�ن  واأ�سبح  منها،  الإجنليزية  كر  بالذِّ
اأن العل�م التطبيقية )كالفيزياء والكيمياء والهند�سة ب�سفة عامة، والطب ب�سفة 
التي  نف�سها  باللغة  درا�ستها  من  ولبد  العربية؛  باللغة  تدري�سها  ميكن  ل  خا�سة( 

اأنتجت هذه العل�م؛ اأي من امل�سدر. 

واإنَّ وَهن العزائم، وتراخي ال�سكائم، وفت�ر الهمم اأدى اإلى هزمية نف�سية، وعدم 
املبدعة  العربية  النُّخب  اأنَّ  ذلك  من  والأدهى  العرب،  املثقفني  عند  بالنف�ض  ثقة 

الأ�سل العربي ملفردات طب العي�ن، نقاًل عن كتاب )اجلذور العربية  يف امل�سطلحات الطبية(، �ض٣5-  )١(
.٣٦
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يف  بع�سها  �ض  ُيدرَّ التي  النفي�سة،  الكتب  ت�ؤلِّف  ة  التجريبيَّ العل�م  يف  �سة  املتخ�سِّ
اأعرق اجلامعات الأوروبية والأمريكية، وتِعدُّ البح�َث النافعة، وت�سارك يف الندوات 
الفكرية  اإبداعاتها  الإجنليزية، مقدمة  باللغة  كل ذلك  الدولية؛  واملحافل  العاملية، 

ونتائج جتاربها وبح�ثها اأر�سدًة جديدة لالإجنليزية واأهلها على طبق من ذهب.

ومما ي�ؤكد تبعيَة عدد لي�ض بقليل، من مثقفي العرب ودهمائهم، للغة الإجنليزية زجُّ 
عبارات وم�سطلحات اإجنليزية يف اأثناء حديثهم مع بني جلدتهم ول�سانهم؛ ليعربوا 
اأنَّهم بذلك يربهن�ن على تبعيتهم  عن عمق ثقافتهم، و�سعة اطالعهم، متجاهلني 
لالإجنليزية، ويطعن�ن لغتهم يف الظهر، وينا�سب�نها العق�ق واجلفاء. »اإن ا�ستعمال 
اللغات الأجنبية ل ي�ساعد على خدمة م�ساحلنا، واإمنا ي�ساعد الدول الأجنبية على 

بقائنا حيث نحن يف حالة من التبعية العلمية والفكرية للعامل الغربي«)١(.

م�ستقلتني،  مادتني  الفرن�سية  اأو  الإجنليزية  اللغة  تعلُّم  اأهمية  على  ثانية  واأوؤكد 
احلا�سر يف  الع�سر  املعرفة يف  بحر  به  رفدتا  الذي  املعريف  املخزون  من  والإفادة 
جميع املجالت، اإل اأنَّ الأمر يك�ن يف ذلك مت�ازنًا، ول يك�ن على ح�ساب اللغة الأم 
ويف مراحل التعليم املبكر. بالإ�سافة اإلى اأنَّ تعلُّم اللغات الأخرى نهج ح�ساري علمي، 
يف�سي اإلى تبادل املعارف والتكامل يف حتقيق الزدهار العاملي. كما اأنَّ التَّعريب نهج 
ح�ساري اأي�سًا اتبعه العرب منذ القدمي، وخا�سة يف جمال العل�م الطبية، ومن َثمَّ 
»يجب اأن ن�ؤكد على اأنَّ تعريب الطب ل يعفي الطبيب من اأن يتقن لغة اأجنبية واحدة 

ن من متابعة ما يحدث يف عامل الطب من تقدم«)2(. على الأقل، حتى يتمكَّ

اأكيد على اأنَّ  ب ب�سفة خا�سة اأبداأ بالتَّ ولكي اأثبت قدرة العربية على تدري�ض الطِّ
لتينيُة  الي�م  ال�سائعة  ة  بيَّ الطِّ امل�سطلحات  واأنَّ  ما،  بلغة  مقرتنًا  لي�ض  ب  الطِّ تعلُّم 
الأ�سل ولي�ست اإجنليزية حم�سًة، اأو فرن�سية �سرفًا، واأنَّ العربية لي�ست اأقلَّ �ساأنًا من 
ال�سينية واليابانية والأملانية والإيطالية والرو�سية والفنلندية والك�رية اجلن�بية التي 

البعد ال�سيا�سي لق�سية اللغة العربية، �ض٦٣.  )١(
htm.www.acmls.org/conf/conf14 .دفاع عن تعليم الطب باللغة العربية  )2(
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ب بلغتهم الأم، وقد اأثبت�ا جناحًا وتف�قًا، ومل ن�سمع من  الُب الطِّ يدر�ُض اأبناوؤها الطُّ
ب الفرن�سي اأكرث تط�رًا من الطب الأملاين اأو الرو�سي. كما اأن انت�سار  يق�ل: اإنَّ الطِّ
اللغة الإجنليزية ال�ا�سع وك�نها لغة التجارة والتقنية لي�ض مربرًا كافيًا لنخ�س�ض 

لها �سدور جامعاتنا ومدار�سنا ومنازلنا ونَدواتنا على ح�ساب لغتنا الأم وه�يتنا. 

جميع  يف  التَّعليم  لغة  العربية  »جعل  به  نق�سد  فاإننا  بالتَّعريب  ننادي  اإذ  واإننا 
يتعداه  بل  العربي،  وطننا  يف  احلديثة  والتقنيات  العلمي  البحث  ولغة  م�ست�ياته، 
اإلى تاأ�سيل هذه العل�م وتلك املعارف يف الفكر العربي... والتَّعريب يعني امل�ساركة 
العاملية، واخلروج من حالة  بناء احل�سارة  العربية يف  العلمية  للم�ؤ�س�سات  املبدعة 

التبعية الفكرية والثقافية«)١(.

ولي�ض بخاف على اأحد جناُح لغتنا العربية يف الع�سرين الأم�ي والعبا�سي باحت�اء 
عل�م الي�نان والإغريق والفر�ض، واأنَّها مل َت�سق ذرعًا بتلكم امل�سطلحات اجلديدة 
وهاتيك املفردات الغريبة، واأ�سفر عن ذلك جناح العرب اآنذاك بتعريب تلك العل�م 
العربية  ات�سعت  فقد  الدخيلة  العل�م  »اأما  ال�سالح:  �سبحي  الدكت�ر  يق�ل  بنجاح، 
اأي�سًا لرتجمتها وتعريب م�سطلحاتها. وبلغت الرتجمة يف ع�سر املاأم�ن اأوجها حني 
وليزال  والفل�سفة،  والريا�سيات  والفلك  والكيمياء  والطبيعة  الطب  األفاظ  بت  عرَّ

كثري من هذه الألفاظ �ساحلًا للتعبري عن هذه العل�م اإلى ي�منا هذا«)2(.

وجدير باأمتنا العربية الإفادة من خال�سة جتارب الآخرين، قال غاندي: »علينا 
ر يف ال�قت واجلهد اللَّذين بذلهما �سبابنا يف تعلم اللغة الإجنليزية كما ل�  اأن نفكِّ
كانت لغًة اأماًّ لنا، واأن نح�سب بعملية ح�سابية ب�سيطة عدد ال�سن�ات ومقدار اجلهد 
الثمني اللذين ي�سيعان على الأمة«)٣(. وكان غاندي يغبُط اليابان لأنها مل ت�ستعمل 
لغة اأجنبية و�سيلة للتعليم. ول يخفى على اأحد النه�سة املعرفية التي ت�سهدها اليابان 
يف جميع املجالت؛ لأنها ترجمت العل�م التطبيقية اإلى اليابانية، واأعَلت بذلك �ساأن 

اللغة العربية والتعريب يف الع�سر احلديث، �ض٦.  )١(
درا�سات يف فقه اللغة، �ض٣2٠.  )2(

ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.  )٣(
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لغتها، وبثت يف نف��ض اأبنائها روح العتزاز بلغتهم ووطنهم. »اإن ترجمة وتعّلم العل�م 
للغة الأم وبلغة الأم يعمم الفائدة على املجتمع ككل، وعدم ن�سر لغة  والتكن�ل�جيا 
اإلى خ�سارة املجتمع ككل«)١(. وتدري�ض العل�م  العلم والتكن�ل�جيا يف املجتمع ي�ؤدي 
بالعربية وكتابتها بها ي�ساعدان على الإبداع وتفتيق الأفكار مادامت اللغة مرتبطة 

بالتفكري كما ذكرنا �سابقًا.

وها هي ذي جتربة فيتنام تنجح يف تعليم الطب باللغة الفيتنامية »حيث اتُِّخذ قرار 
ب يف بداية العام الدرا�سي على اأن يتم الختبار باللغة الفيتنامية،  �سيا�سي بفتنمة الطِّ
ورغم اعرتا�ض الأ�ساتذة والطلبة جلهلهم بلغتهم، والتي كانت قبل ال�ستقالل لغة 
بدائية تقريبًا، وبقيت مهملًة مدة ثمانني عامًا، حلَّت الفرن�سّية خاللها حملها«)2(، 
ب، وا�ستخدم�ا ق�سمًا خا�سًا  ويف »خالل عام واحد جنح الفيتنامي�ن يف فتنمة الطِّ

ب ال�سرقي يف كلية الطب«)٣(.  للطِّ

نخل�ض من خالل ما ُذكر اأن ل م�سكلة يف اللغة العربية بحد ذاتها، ول ي�جد ما 
بيَّة مطلب مهم  ة بالعربية، واأنَّ تعريب العل�م الطِّ بيَّ ُيِعيق اإمكانية تدري�ض العل�م الطِّ
وحاجة ما�سة تع�د بالنفع على الأمة اأجمع، وهي خط�ة ل بدَّ منها، طال الزمان اأو 
ا ن�ّد النُّه��ض واليقظة من ال�ستكانة واخلن�ع لكاب��ض الغرب ولغته  اإذا كنَّ ق�سر، 
ونه�سته التِّقنيَّة. وما من �سك يف اأنَّ هذه اخلط�ة تكتنفها م�ساعب كثرية وعقبات 
اقات كفيل بتذليل كل  �ايا، وتكاتف اجله�د، وح�سد الطَّ عديدة، اإل اأنَّ اإخال�ض النَّ
اإنَّه »ُيغني اللغة بذخرية من الكلمات التي  ال�سعاب. وللتَّعريب ف�ائد عديدة حيث 
العلمية  امل�سطلحات  من  بفي�ض  نا  اأنَّه ميدُّ كما  الإن�سانية،  املعاين  تعرب عن ظالل 

احلديثة التي ل ن�ستغني عنها يف نه�ستنا العلمية«)٤(.

يق�ل الأ�ستاذ اأحمد اأمني: »اأما تعريب العل�م فقد بداأت املحاولت الأولى فيه خالل 

اللغة اله�ية والتنمية، �ض2٩.  )١(
جملة العربي، العدد ٣٠٧، الك�يت، رم�سان ١٤٠٤هـ.  )2(

)٣(  جملة الأمة، الدكت�رة نحالوي، ، العدد ال�سابع والأربع�ن، ربيع الآخر ١٤٠٤هـ، �ض٤٩.
اللغة العربية والتعريب يف الع�سر احلديث، �ض2٧٧.  )٤(



هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا
١06

الع�سر الأم�ي، وكانت على الأغلب جه�دًا فردية وعلى نطاق �سيق، واقت�سرت على 
والهند�سة(،  والفل�سفة  )كاملنطق  العقليَّة  والعل�م  والفلك،  ب  كالطَّ العملية  العل�م 
الربجد  مثل:  الأ�سلية  كلماتها  عليها  واأطلق�ا  الي�نانية،  الألفاظ  بع�ُض  بت  ُعرِّ كما 
بالروم  ات�سالهم  بعد  العرب  عرفها  اأ�سياء  واأ�سماء  خمطط(،  غليظ  ك�ساء  )وه� 
كالزبرجد والزمرد والياق�ت، ومقايي�ض واأوزان رومانية كالقرياط والأوقيَّة، واأ�سماء 
ة والأمرا�ض التي  وائيَّ ة اأو نباتيَّة كالق�لنج والربق�ق«)١(. واأما امل�سطلحات الدَّ طبيَّ
الذي متَّ فيه الخرتاع،  املكان  اأو على  بناًء على من اخرتعها  اأعالم  اأ�سماء  حتمل 
وائي اأو ا�سم املر�ض نظرًا ل�سي�عه، مثل:  روري تعريب امل�سطلح الدَّ فلي�ض من ال�سَّ
 ،)Pythagoras( ونظرية فيثاغ�رث يف الريا�سيات ،)سلل بيل(، و)متالزمة داون�(
ه�  قيق،  الدَّ بَّي  الطِّ �ض  التَّخ�سّ لأهل  قراأته  ما  وح�سب  براأيي  والأهم،  وغري ذلك. 
مز  اأ�سبه بالرَّ املادة العلمية والأفكار واملعاين التي تندرج حتت امل�سطلح الذي ه� 
روري اأن يتطابق امل�سطلح مع املعنى املعجمّي للكلمة،  والإيحاء؛ لأنه »لي�ض من ال�سَّ
ول اأن ي�ستق�سي كلَّ دقائق املفه�م العلمّي، بل يكفي وج�د عالقة ما بني امل�سطلح 

وبني دللته«)2(ـ ول داعي لل�سرامة يف تعريب امل�سطلحات.

�شاد�شاً ــ جتارب ناجحة يف تدري�س الطب بالعربية:

خر حمب� العربية جهدًا يف اإطالق �سرخات الغرية على العربية، كلَّما �سنحت  مل يدَّ
لهم الُفَر�ض، مطالبني بجعل العربية لغة التَّعلُّم جلميع العل�م، ويف جميع املراحل 
الدرا�سية بدءًا من البتدائية وانتهاًء باملرحلة اجلامعية، وهناك حماولت مل ُيكتب 
النَّجاح ملدة  ُكتب لها  يتَّ�سع املقام لذكرها، وهناك جتارب  النجاح؛ لأ�سباب ل  لها 
وهناك  وا�ستعمارية،  �سيا�سية  لأ�سباب  الإخفاق؛  اإلى  اآلت  ثم  من،  الزَّ من  ق�سرية 
درا�سات  وهناك  ال�س�رية،  التَّجربة  مثل  امية  ال�سَّ ر�سالتها  قت  وحقَّ جتارب جنحت 
قام بها باحث�ن، وجتارب �سخ�سية قام بها اأ�ساتذة متخ�س�س�ن يف العل�م الطبية، 

�سحى الإ�سالم، 2٨١/١.   )١(
العدد )٤(،  املجلد ١٩،  الفكر،  ال�سارة، جملة عامل  قا�سم  املنهج،  اإ�سكالية  العلمي:  امل�سطلح  تعريب   )2(

١٩٨٩م، �ض٨١، ١2٨.
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وت��سل�ا اإلى نتائج م�سجعة �سناأتي على ذكرها.

الطب يف م�سر مبدر�سة  درا�سة  »بداأت  بتجربة م�سر، حيث  بالتَّعريف  و�ساأبداأ 
الطب يف اأبي زعبل عام ١٨2٧م باللغة العربية، ثم انتقلت اإلى الق�سر العيني عام 
١٨٣٧م، واأثبتت جناحًا باهرًا، ورغم العرتا�سات املت�ا�سلة على التَّعليم بالعربية، 
 )Pariset( بي، جيء بالأ�ستاذ الدكت�ر باري�ست بدع�ى عدم كفاءتها يف التَّعليم الطِّ
عنها  تقريره  فكان  الطالب،  امتحانات  على  لالإ�سراف  ١٩٣٠م؛  عام  باري�ض،  من 
املقب�لة يف  امل�ست�يات اجليدة  تقلُّ عن  ل  التعليمية  م�ست�ياتهم  باأنَّ  وقرر  م�سجعًا، 
الحتالل  قب�سة  يف  م�سُر  وقعت  حتى  العلم  لغة  العربية  اللغة  وا�ستمرت  فرن�سا. 
ل تعليم  الربيطاين �سنة ١٨٨2م، وبعد م�سيِّ خم�ض �سن�ات من هذا الحتالل حت�َّ

ب اإلى اللغة الإجنليزية.  الطِّ

ة  الإجنيليَّ ة  �ريَّ ال�سُّ ة  الكليَّ ١٨٦٦م  عام  بريوت  يف  افتتحت  لبنان،  ويف 
وراحت  بريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة  بعد  فيما  اأ�سبحت  التي  )الربوت�ستانتية(، 
ي�ض ي��سف  ب(، ثم قامت جامعة القدِّ تعلِّم كلَّ عل�مها بالعربية )مبا فيها عل�م الطِّ
فقد  ط�ياًل؛  ذلك  يدم  مل  ولكن  اأي�سًا،  بالعربية  وعلَّمت  ١٨٨2م،  عام  بريوت  يف 
الفرن�سية  واإلى  الأولى،  الكلية  يف  الإنكليزية  اإلى  ١٨٨٤م  عام  التعليم  لغة  لت  حت�َّ
بالعربية.  الطب  عل�م  تعليم  من  املتمكنني  الأ�ساتذة  ر  ت�فُّ عدم  بحجة  الثانية،  يف 
ة الإجنيليَّة، خالل فرتة تعريبها  �ريَّ ة ال�سُّ غم من ذلك، فقد ُو�سع يف الكليَّ وعلى الرَّ
الق�سرية ن�سبيًا )١٨ عاما(، اثنا ع�سر كتابًا، وُترجمْت فيها عدة كتب طبية اأخرى، 

ا�سُتْعِمل فيها الكثري من م�سطلحات الطب العربي الإ�سالمي)١(.

�ريَّة، فقد »بداأ التعليم الطبي يف �س�ريا بالعربية عام ١٩١٩م،  اأما التجربة ال�سُّ
غم  بالرَّ فيها،  التعليم  لغَة  العربية  اللغُة  تك�ن  اأن  على  �س�ن  امل�ؤ�سِّ الأ�ساتذُة  واأ�سرَّ 
من اإ�سرار املحتلِّني اجلدد الفرن�سيني الذين اأرادوا اأن تك�ن الفرن�سية لغَة للتعليم 
يف  جبارة  جه�دًا  وبذل�ا  بالعربية،  علَّم�ا  الأوائل  واد  الرُّ ولكن  واجلامعي.  العام 

www.m�a�arabia.com/vb/archive/index. الطب:  وعل�م  العل�م  تعريب  يف  العربية  التجربة   )١(
php/t�900.html

http://www.m-a-arabia.com/vb/archive/index.php/t-900.html
http://www.m-a-arabia.com/vb/archive/index.php/t-900.html
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ة املنا�سبة، ويف اإيجاد امل�سطلحات الطبية وتط�رها، واأ�سدروا  بيَّ تاأليف الكتب الطَّ
اأجروا  كما  والعلميَّة،  ة  بيَّ الطِّ املعجمات  بع�ض  نظم�ا  ثم  منها،  عديدة  جمم�عات 
تدري�سهم يف كل الكليات العلمية والإن�سانية الأخرى يف كل اجلامعات ال�س�رية باللغة 
العربية اأي�سًا. وتط�ر م�ست�ى التعليم لدرجة جيدة جدًا، حتى و�سل اإجناز الأطباء 
التي  املتخرجني من كلياتهم الطبية درجة تف�ق م�ست�ى خريجي بع�ض اجلامعات 
يف  ذلك  ويتمثل  الأخرى.  العربية  البلدان  بع�ض  يف  الإجنليزية  باللغة  ها  طبَّ تعلُِّم 
يجيها يف امتحانات الدرا�سات الطبية العليا، التي جترى يف اإنكلرتا، اأو يف  اإجناز خرَّ
ال�ليات املتحدة؛ ففي امتحانات الـ )ECFMG( التي جُترى يف ال�ليات املتحدة 
فيها، كانت  الطبية  اأو ممار�ساتهم  يرغب�ن يف م�ا�سلة درا�ساتهم  الذين  لالأطباء 
نتائج خريجي الكليات الطبية ال�س�رية اأح�سن من اخلريجني الذين يتلق�ن تعليمهم 
الكليات  من  املتخرجني  الأطباء  ن�سبُة جناح  بلغت  عام ١٩٨٣م،  ففي  بالإنكليزية. 
يف  بالإجنليزية  الدار�سني  الأطباء  جناح  ن�سبة  بلغت  بينما   ،)%٤2.5( ال�س�رية 
البلدان العربية الأخرى )٣٩.٦%(، ويف عام ١٩٨٤م كانت ن�سبة جناح ال�س�ريني 
)5٧.٣ %( مقارنة بـ)٤٤.5%( للدار�سني بالإجنليزية. وزاد الفرق اأكرث من ذلك 
يف الأع�ام الأخرية. كما اأثبتت كل الختبارات، التي اأجريت على طالب اجلامعات 
ال�س�رية الذين يتلق�ن تدري�سهم بالعربية، اأنهم يتلق�ن عل�مهم بدرجة اأعمق واأو�سع، 
وب�سه�لة كبرية ن�سبيًا، مقارنة بطالب جامعات الأقطار العربية الأخرى التي تعلم 
والعاملني  دم�سق  جامعة  من  املتخرجني  الأطباء،  عدد  بلغ  وقد  الأجنبية.  باللغة 
اأملانيا، ح�ايل )١٠٠( طبيب عام ١٩٨٠م وهم ميار�س�ن هناك مب�ست�ى علمي  يف 

رفيع«)١(.

)جتربتي  كتابه  يف  ال�سباعي  زهري  الدكت�ر  ة  �ريَّ ال�سُّ التَّجربة  جناح  ي�ؤكد  ومما 
يف  الِعلم  مهرجان  يف  �ساركُت  ١٩٨2م  عام  »يف  بق�له:  بالعربية(  الطب  تعليم  يف 
ت�سرين  طب  كلية  )عميد  حاّلج  زهري  الدكت�ر  الأ�ستاذ  ب�سديقي  والتقيت  �س�ريا، 
اإلى  وا�ستمعت  الطب،  كلية  يف  املحا�سرات  بع�ض  حل�س�ر  فدعاين  الالذقية(،  يف 

التجربة العربية يف تعريب العل�م وعل�م الطب.  )١(
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ويتناق�س�ن  يتحاورون  والأ�ساتذة  الطلبَة  ف�جدت  العربية  باللغة  ُتلقى  حما�سرات 
التي  الطب  كليات  يف  نفتقدها  تكاد  ظاهرة  وهي  بالغة  وبحي�ية  وا�سحة  بطالقة 
ر�ض باللغة الإجنليزية، نف�ض املالحظة وجدتها يف كلية طب دم�سق، حيث وجدُت  تدِّ
الب  الطُّ وجدُت  كما  �سليمة،  عربية  بلغة  نف�سه  عن  التَّعبري  على  قادرًا  املحا�سر 
ب  الطِّ تعليم  ب�سرورة  اإمياين  يف  زاد  مما  وانطالقة؛  بحي�ية  ويجادل�ن  يناق�س�ن 
ب  باللغة العربية«، ويق�ل يف م��سع اآخر من الكتاب: »قد يظن بع�سهم اأنَّ تعليم الطِّ
اإ�سرائيل  اإلى تدين م�ست�اه، وهم ل يق�ل�ن هذا عن  اأدى  العربية يف �س�ريا  باللغة 
�ريني  ب باللغة العربية؛ ولكي نحقق يف الأمر بَحثنا نتائَج الأطباء ال�سُّ التي تعلِّم الطِّ
يف امتحان املجل�ض التعليمي لالأطباء الأجانب، وه� امتحان تعقده ال�ليات املتحدة 
الأمريكية عدة مرات يف كل عام، ويتقدم اإليه يف كل مرة نح� ع�سرة اآلف طبيب 
العليا  بية  الطِّ را�سة  الدِّ اأو  العمل  له  يحق  يجتازه  وَمْن  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من 
م�ست�اهم يف  يقل  ل  ال�س�ريني  الأطباء  اأنَّ  وات�سح  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  يف 
ويق�ل:  العامل«،  اأنحاء  الأطباء يف خمتلف  املذك�ر عن م�ست�ى زمالئهم  المتحان 
باللغة  يعقد  الأجانب  لالأطباء  التَّعليمي  املجل�ض  امتحان  اأنَّ  اإلى  القارئ  ه  »وننبِّ
ب باللغة العربية مل يكن عائقًا اأمام الأطباء ال�س�ريني،  الإجنليزية، اأي: اإنَّ تعلُّم الطِّ

يح�ل دون اأدائهم لالمتحان واجتيازهم له بنجاح«)١(.

وقال الدكت�ر عبدال�هاب الإدري�سي عميد كلية الطب والعل�م ال�سحية بجامعة اأم 
درمان الإ�سالمية يف ال�س�دان: »لقد اأثبتت التَّجارب يف �س�رية اأنَّ الذين يخرج�ن 
للدرا�سات العليا خارج �س�ريا ي�ست�عب�ن درا�ستهم باللغة الأجنبية ب�سرعة؛ لأنهم قد 

ا�ست�عب�ا العلم الأ�سا�سي �سلفًا باللغة الأم«)2(.

ومن الدرا�سات التي يح�سن ذكرها يف هذا املقام درا�سة الدكت�ر زهري ال�سباعي 
التي اأجراها عن �سرعة القراءة ومدى ال�ستيعاب على عينة من )١2٤( طالَب طب 

جتارب ناجحة يف تعليم الطب بالعربية، د. حمد بن حممد اآل فريان، �سحيفة اللغة العربية �ساحبة   )١(
www.arabiclanguageic.org :اجلاللة، الرابط ال�سبكي

www.shamela.ws :تعليم الطب بلغة الأم، عبدال�هاب الإدري�سي، املكتبة ال�ساملة، رابط  )2(

http://www.arabiclanguageic.org/
http://www.shamela.ws
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وطبيَب امتياز وطبيبًا مقيمًا يف كلية الطب بجامعة امللك في�سل، وكان من نتائجها، 
ا�ستطاعة كلٌّ من طالب الطب والطبيب »قراءة النَّ�ض الطبي باللغة العربية ب�سرعة 
قدرته  اأنَّ  كما   ،)%٤٣( بح�ايل  الإجنليزية  باللغة  الن�ض  قراءة  يف  �سرعته  تف�ق 
باللغة  للن�ض  ا�ستيعابه  من   )%١5( اأف�سل  العربية  باللغة  النَّ�ض  ا�ستيعاب  على 
اأُجريتا يف اجلامعة  درا�ستني  اأنَّ هناك  اإلى  اأي�سًا  ال�سباعي  الإجنليزية«)١(،«واأ�سار 
مقررًا  در�ستا  الطالب  من  جمم�عتني  بني  الأردنية  واجلامعة  ببريوت  الأمريكية 
طبيًا؛ واحدة باللغة العربية، والأخرى بالإجنليزية، اتَّ�سح اأنَّ املجم�عة الأولى اأف�سل 
را�سات اإيجابيَّات  يف درجة ال�ستيعاب من الثانية«)2(. و«اأظهرت نتائُج عدد من الدِّ
ا�ستخدام اللغة العربية يف التعليم اجلامعي، منها درا�سة اجلار اهلل والأن�ساري عام 
١٩٩٨م التي اأجرياها على )5١٦( من طالب وطالبات الطب بجامعة امللك �سع�د، 
العربية  مع  الإجنليزية  اللغة  ا�سُتخدمت  اإذا  املحا�سرة  ا�ستيعاب  ن�سبة  تزيد  حيث 
ا اإذا كانت كلها بالعربية فقد اأفاد )٦٠%( منهم  عند ح�ايل )٩٠%( من الطالب، اأمَّ
اأن ن�سبة ال�ستيعاب تزيد...، وي�ؤيد )٦٠%( من الطالب التدري�ض باللغة العربية، 
ويرى )٨،٧%( منهم اأن ل فرق بني التدري�ض باأيٍّ من اللغتني. واأفاد )٩2،٩%( من 

الطالب باأنه ميكن البدء يف تطبيق التَّعريب ف�رًا«)٣(. 

»وتبنيَّ من نتائج درا�سة ا�ستطالعية اأُجريت يف كلية الطب بجامعة امللك في�سل 
عن م�قف طالب الطب من تعريب التعليم الطبي اأن )٨٠%( من الطالب ي�فرون 
ثلث الزمن اأو اأكرث عند القراءة باللغة العربية مقارنة باللغة الإجنليزية، واأن )٧2%( 
من الطالب ي�فرون ثلث الزمن اأو اأكرث عند الكتابة باللغة العربية مقارنة بالكتابة 
ل )2٣%( فقط من الطالب الإجابة عن اأ�سئلة المتحان  باللغة الإجنليزية. ويف�سّ
باللغة الإجنليزية، ويرى )٧5%( منهم اأن مقدرتهم على الإجابة ال�سف�ية والنقا�ض 

جتربتي يف تعليم الطب باللغة العربية، �ض٨٤.  )١(
ال�سابق، �ض٨5.  )2(

اآراء طالب الطب وم�اقفهم من تعليم الطب باللغة العربية، جمال اجلار اهلل، ولبنى الأن�ساري، جملة   )٣(
طب الأ�سرة واملجتمع، ١٩٩5م، املجلد2، العدد2، �ض٧2-2٣.



هذه الطبعة اإهداء من املركز وال ي�شمح بن�شرها ورقيًا اأو تداولها جتاريًا
١١١

الندوات والمؤتمرات ١٧

اأف�سل باللغة العربية«)١(.

الإجنليزية  باللغة  ة  الطبيَّ القراءة  مادة  حتليل  فيها  متَّ  حديثة  درا�سة  »وهناك 
لطالب ال�سنة الأولى يف الف�سل الأول يف كلية الطب الب�سري بجامعة امللك �سع�د يف 
الق�سيم، اتَّ�سح من خاللها اأنَّ الطالب غري قادرين متامًا على البحث عن املعل�مات 
واملعارف بهذه اللغة وبهذا القدر من التعليم اللغ�ي، واقرتح الباحثان حلَّني، الأول 
والآخرــ  ون�سف،  �سنة  اأو  �سنة  اإلى  مدتها  ومتديد  الإجنليزية  اللغة  دورة  تكثيف  ــ 
تعريب التعليم الطبي وتدري�سه باللغة العربية، وتعّلم اللغة الإجنليزية ب��سفها مادة 
ن طالب الطب والعلم من متابعة معارفه، ويرى الباحثان اأنَّ هذا ه�  م�ستقلة؛ ليتمكَّ

احلل الأمثل والأن�سب«)2(.

�شابعاً ــ مزايا تدري�س الطب باللغة العربية:

زيادًة على ما ُذكر يف املبحث ال�سابق، ثمَة مزايا كثرية لتدري�ض العل�م التطبيقية 
باللغة العربية، من اأهمها:

رو�سة  على  ظاللها  �ستن�سر  اللغة  اإنَّ  حيث  وت�حيدها؛  الأمة  ه�ية  اأوًل ــ  حتقيق 
تن�سرب  واأن  بدَّ  ل  اجلليلة  املعاين  فاإنَّ  ال�قت  مرور  ومع  الكربى،  العروبة 
اد؛ لت�سبَّ يف وجدانهم الذي �سيتفتق عزة واعتزازًا  يف اأحا�سي�ض اأبناء ال�سَّ
بني  وجلميع  لهم  نافعًا  وعلمًا  عطاء  وبالتَّايل  الأم،  للغتهم  وولء  وحمبة 

الب�سر.

ثانيًا ــ  تي�سري �سبيل البتكار والإبداع لرتباط اللغة بالتفكري؛ وما من �سك يف اأن 
د. تدري�ض العل�م التطبيقية باللغة العربية خط�ة نح� حتقيق هذا املق�سِ

م�قف طالب الطب من تعريب التعليم الطبي، �سليمان ال�سحيمي وعدنان اأحمد البار، ر�سالة اخلليج   )١(
روؤية  الطبي  التعليم  )تعريب  درا�سة  من  نقاًل  �ض٤١-٦5.   ،)٤2( العدد  )١٩٩2م(،  عام   ، العربي 

واقعية(، اأ.د.خالد بن عبدالغفار اآل عبدالرحمن.
درا�سة حتليلية ملحت�ى مادة القراءة الطبية يف كلية الطب. �ض١٣٣١، ١٣٣2 نقال عن بحث مقدم مل�ؤمتر   )2(

علم اللغة الثالث )التعليم باللغات الأجنبية  يف العامل العربي( للدكت�ر اإبراهيم بن علي الدبيان.
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ب  الطِّ لتعريب  �رّية  ال�سُّ التَّجربة  يف  مّت  ما  وهذا  بالعربية،  الكتب  ثالثًا ــ  تاأليف 
بالفعل حيث » كلَّفت جامعة حلب يف عام ١٩٨٨م الدكت�ر فائز عي�سى ب��سع 
لتدري�سه يف كلية الطب،  اله�سم؛  اأمرا�ض جهاز  العربية عن  باللغة  كتاب 
اأيَّة كتب ح�ل هذا  وكان تكليفًا �سعبًا؛ لأنَّ املكتبة العربية كانت تخل� من 
الأجنبية  الطبية  للكتب  ترجمة حرفية  د  املطل�ب جمرَّ يكن  ومل  امل��س�ع، 
ياغة العربية  ل اإلى كتاب يتمتَّع بال�سِّ عن ذات امل��س�ع، بل كان يجب التَّ��سُّ
بيَّة يف اأمرا�ض  ة والطِّ ة امل�سطلحات العلميَّ وروح اللغة العربية مع تعريب كافَّ
مدار  على  عمله  عي�سى  الدكت�ر  بداأ  التكليف  هذا  و�سمن  اله�سم،  جهاز 
�سها كاخت�سا�سي  ة التي درَّ بيَّ عامني كاملني معتمدًا على خربته والعل�م الطِّ
يف الأمرا�ض اله�سمية، وعلى امل�سادر الطبية الأجنبية مراعيًا يف عملية 
اإيجاد م�سطلحات عربية تعادل امل�سطلحات الأجنبية، م�ستعينًا  األيف  التَّ
لت اإليه جمامع اللغة العربية يف هذا املجال، وقد تكلَّل هذا اجلهد  مبا ت��سَّ
كمادة  اعُتمد  الذي  اله�سم(  جهاز  )اأمرا�ض  كتاب  عن  واأثمر  بالنجاح، 
درا�سية رئي�سة لطالب ال�سنتني الرابعة واخلام�سة يف كلية الطب بجامعة 

حلب«)١(. 

والأحياء؛  والكيمياء  والفيزياء  والهند�سة  كالطب  التطبيقية  العل�م  رابعًا ــ  تهيئة 
اأنَّ  الرتبية  علماء  درا�سات  اأثبتت  و«لقد  اجلميع.  متناول  يف  تك�ن  لكي 
املتعلِّم بلغة الأم اأكرث ا�ستيعابًا من املتعلم بغريها، وال�ستيعاب ع�ن على 
اأو�ست  ولقد  والإبداع،  البتكار  اإلى  ال�سبيل  ه�  املعرفة  ومتثِّل  التَّمثُّل، 
منظمة )الي�ن�سك�( ا�ستنادًا اإلى تقارير اخلرباء با�ستخدام اللغة ال�طنية 

يف التعليم حتى اأعلى مرحلة ممكنة«)2(.

ويف  املنتج.  للفهم  لدة  ال�سَّ الركيزة  ه�  الأم  باللغة  والتَّعلُّم  التَّعليم  واإنَّ 
ه: »يتميَّز التَّدري�ض  تقرير جلامعة اأ�سي�ط بجمه�رية م�سر العربية ما ن�سُّ

جملة الرافد، �ساهر يحيى وحيد، ن�فمرب 2٠٠٤م، الإمارات العربية املتحدة، �ض٦١.  )١(
نقاًل عن عبدال�هاب الإدري�سي، تعليم الطب بلغة الأم.  )2(
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بالعربية للطالب العربي باأنَّ نقل الأفكار يتم بطريقة مبا�سرة �سل�سة دون 
حاجة لرتجمة داخلية تع�ق التَّلقي املبا�سر، واللغة الأم ُتلِقي بظاللها على 
املعاين فتك�سبها ثراء وات�ساعًا وتلخ�سها بنف�ض املتلقي وذوقه فترتك لديه 
اأثرًا باقيًا، وقد لحظنا اأنَّ اللغة التَّلقائية جتعل الطالب اأكرث ثقًة مبا يق�ل 

واأكرث تعبريًا عن م�سكالته وجراأة على املناق�سة واحل�ار«)١(.

خام�سًا ــ  اإثراء اللغة العربية مبعارف جديدة من خالل الرتجمة، ول ريب يف اأنَّ 
بغري  الطبية  العل�م  تدري�ض  جناح  تثبت  عديدة،  جتارب  ي�سهد  العامل 
ل�سمان  ناجعة  و�سيلة  ال�افية  الرتجمة  واأنَّ  اأنتجتها،  التي  الأمم  لغات 
اإحدى  النَّ�ض من  اأو  الكلمة  التجارب. والرتجمة تعني »نقل  تلك  جناح 

اللغات الأجنبية اإلى اللغة العربية، وقد �سمي بتعريب الن�ض«)2(.

وقد ي�ساأل �سائل: من الذي �سيق�م برتجمة العل�م الطبية؟ اأَُهْم اأ�ساتذة 
الأطباء  اأم  الإن�سانية؟  العل�م  يف  بالرتجمة  املتخ�س�س�ن  اجلامعات 
الذين در�س�ا يف اخلارج الذين من املحتمل اأن تك�ن لغتهم العربية قد 

عف والرتاجع والركاكة؟.  �سابها ما �سابها من ال�سَّ

الطبية  العل�م  ترجمة  ق�سية  اإنِّ  اأق�ل:  الت�ساوؤل  هذا  عن  الإجابة  ويف 
ولة مبنية على اإرادة من �ساأنها تذليل ال�سعاب  حتتاج اإلى رعاية من الدَّ
ق�ن  والعقبات، ثم اإنِّ من يق�م برتجمة العل�م الطبية هم الأطباء املتف�ِّ
يف  اجلامعات  اأ�ساتذة  من  لغ�ي�ن  م�ست�سارون  ويرافقهم  اأنف�سهم، 
العربية  اللغة  م�ست�سارين من جمامع  اإلى  اإ�سافة  والإجنليزية،  العربية 
و�س�رية،  م�سر،  جتارب:  من  ُي�ستفاَد  اأن  املهم  ومن  العربي.  العامل  يف 
وليبيا، واجلزائر، وال�س�دان، وجامعة امللك في�سل يف اإجنامينا يف ت�ساد 

وغريها. 

www.arabiclanguageic.org :جتارب ناجحة يف تعليم الطب بالعربية  )١(
دور امل�سطلح العلمي يف الرتجمة والتعريب، جملة التعريب، جممع اللغة العربية بدم�سق العدد ١٩٩٧م،   )2(

العدد ١٤، �ض 2٤.

http://www.arabiclanguageic.org/
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ــ  العوامل التي ت�شاعد على تدري�س الطب بالعربية: ثامناً 

ب باللغة العربية ل يتم بني ع�سية اأو �سحاها، لكنه  ما من �سك يف اأنَّ تدري�ض الطِّ
لأهمية  وا�ست�سعار  ر  وتب�سُّ ق�ية،  �سيادي، وعزمية  قرار  اإلى  الأمر  بادئ  يحتاج يف 

ذلك على جميع امل�ست�يات، ولكن ثمة خط�ات عملية بعد ذلك ل بد منها:
• والتخ�س�سات 	 امل�اد  جميع  يف  املخت�سني  الأ�ساتذة  من  جلان   ت�سكيل 

من  الرغم  على  ناجحة  جتربة  لك�نها  �رية؛  ال�سُّ التجربة  من  لالإفادة 
حاجتها اإلى التط�ير يف ج�انب عدة.

• التخ�س�سات؛ من 	 اأ�ساتذة اجلامعات يف جميع   ت�سكيل فرق متفرغة من 
مَهرٍة  مرتجمني  من  التعريب  عملية  احتياجات  حل�سر  خطة  و�سع  اأجل 

اأكفياء وغري ذلك.
• الطبية 	 العل�م  بح�ث  اأحدث  على  لل�ق�ف  خبرية  علمية  جلان   ت�سكيل 

وم�ؤلفاتها، مل�اكبة كل جديد.
• ت�سجيع اأ�ساتذة اجلامعات على التاأليف والرتجمة باللغة العربية.	
• ق بني 	  تعريب امل�سطلحات العلمية والطبية ما اأمكن، »ومن املنا�سب اأن نفرِّ

الفكر فيه من  اللغ�ي ينطلق  اإنَّ املفرد  العلمي.  اللغ�ي وامل�سطلح  املفرد 
اللفظ اإلى املعنى اأو الت�س�ر الذي قد جنده يف املعجم، اأما امل�سطلح فاإنَّ 
اجم؛ ليبحث  الفكر يتجه فيه من الت�س�ر اأو املعنى اأو ال�سيء اجلديد النَّ

عن اللفظ املنا�سب للدللة عليه ولتخ�سي�سه به«)١(.
• درا�ستهم 	 باأهمية  وتب�سريهم  وت�سجيعهم،  الطالب،  نف��ض  يف  الثِّقة   بّث 

الطب بلغتهم الأم.
• عامة، 	 ب�سفة  امل�سطلحات،  ت�حيد  اأ�سبح  حيث  امل�سطلحات،   ت�حيد 

بيَّة ب�سفة خا�سة حاجة ملحة يف وقت ي�سهد فيه العامل العربي ف��سى  والطِّ
ائعة يف م�سر غري التي  ال�سَّ ة  بيَّ ا�سطالحية، فكثري من امل�سطلحات الطِّ

www.shamela.ws :تعليم الطب بلغة الأم، رابط  )١(

http://www.shamela.ws
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يف �س�ريا، والتي يف العراق غري التي يف اململكة العربية ال�سع�دية. »لي�ض 
امل�سطلح عالمة ل�سانية فقط، فاإ�سافًة اإلى ذلك ميثل ال�عاء املعريف الذي 

من خالله ت�سنَّف مق�لت الفكر وتب�ب املعرفة«)١(.
• ة 	 الرقميَّ ة  التِّقنيَّ ث�رة  انت�سار  ظل  ففي  احل��سبة،  وتعريب  التَّقنية   تط�يع 

املعرفيَّة يف  ال�ساحة  )الإلكرتونيَّة( على  ال�سبكيَّة  التَّلقي  وهيمنة م�سادر 
م�سريية،  وخيارات  كبرية  يات  حتدِّ اأمام  العربية  اللغة  اأ�سبحت  العامل 
ا اأن تفر�َض نف�سها وتثبت قدرتها على البقاء وامل�اكبة، اأو تخب� اأمام  فاإمَّ

مناف�سة لغات حمركات البحث العمالقة.
باللغات  ابكة  ال�سَّ على  املن�س�رة  ة  بيَّ الطِّ العل�م  يف  بَجالء  ذلك  ويربز 
ق�سب  حت�ز  التي  والأملانية  وال�سينية  والإ�سبانية  والفرن�سية  الإجنليزية 
دخ�ل  اأن  يف  �سك  من  وما  معًا.  اآن  يف  واجل�دة  ال�فرة  حيث  من  بق  ال�سَّ
ابكة فر�سة ذهبية؛ كي حتلِّق يف ف�ساءات متن�عة ومتعددة،  العربية اإلى ال�سَّ
اللغات  »اإنَّ  فيها.  الناطقني  وُح�سنها حدوَد  ويجاوز مناوؤُها  اأكرث،  فتنت�سر 
ى )5٠٠( لغة من بني نح� )٦٠٠٠( لغة  ابكة ل تتعدَّ املمثلة الآن على ال�سَّ
اإن�سانية معظمها ذو وج�د �سعيف للغاية، وه� و�سع ُينذر بـ)ه�ية لغ�ية( بني 
دول متقدمة تعرف كيف ُت�ساند وتدعم لغاتها، ودول نامية غري قادرة على 

ابكة )الإنرتنت(«)2(. احنة عرب ال�سَّ م�ساندة لغاتها يف املعركة اللغ�ية الطَّ
اللغات  اللغة العربية تتب�اأ املرتبة الرابعة بني  اأنَّ  التَّفاوؤل  اإلى  ومما يدع� 
ابكة، اإذ بلغ عدد م�ستعمليها )١٣5( ملي�ن  الع�سر الأكرث ا�ستعماًل يف ال�سَّ
العامل«)٣(.  امل�ستعملني يف  ن�سبته )٤،٨%( من جمم�ع عدد  ما  اأي  ن�سمة، 
ولنتفاءل اأكرث فاإنَّه ل بديل لنا عن تط�يع التَّقنية خلدمة لغتنا الأم، فت�سبح 

حا�سرة يف حمركات البحث، ياأن�ض بها اأبناوؤها، وتاأن�ض بهم.

جملة التعريب، جممع اللغة العربية بدم�سق، عبدالغني بن �س�له، العدد )٤٩(، 2٠١5م، �ض١٤٩.  )١(
جملة الرافد، ح�سني عبداحلافظ، الإمارات العربية املتحدة، ماي� 2٠٠٤م.�ض٨٧.  )2(

جملة التعريب، حمم�د ال�سيد، جممع اللغة العربية بدم�سق، العدد ٤٩، 2٠١5م. �سابق.  )٣(
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ة م�سنية، ول تتم  ب باللغة العربية �ساقَّ ويف اخلتام اأوؤكد على اأنَّ مهمة تدري�ض الطِّ
بني ع�سية اأو �سحاها، ول تتطلَّب ر�ضَّ ال�سف�ف وتكاتف الهمم فح�سب، بل تتطلَّب 
ح�سد كلِّ الطاقات العلمية املبدعة يف هذا املجال. ولكنَّ الأهمَّ من ذلك كلِّه عزمية 
العلماء  بذل  مهما  ــ  مثمر  تعريب  اأيُّ  يتمَّ  فلن  يا�سي؛  ال�سِّ يادي  ال�سِّ وقرارها  ة  الأمَّ
لطان ما ل يزعه بالقراآن. واملتخ�س�س�ن ــ من غري قرار �سيا�سي، واإن اهلل يزع بال�سُّ

تا�شعاً- التو�شيات والنتائج: 

اأوًل ــ اإ يقاظ وعي الأمة على اأهمية اللغة الأم، واأنَّها عن�ان ال�سخ�سية وال�سيادة.

ثانيًا ــ �سدور قرار �سيا�سي يق�سي بتعريب الطب.

ال�سبكية )الإنرتنت(  التقنية  امتالك مفاتيح عل�م  العمل احلثيث على  ثالثًا ــ  
وتط�يعها ل�سالح العربية.

جميع  يف  جامعيني  اأ�ساتذة  ت�سم  حك�مية  عربية  م�ؤ�س�سة  رابعًا ــ  اإن�ساء 
التخ�س�سات تعنى بالرتجمة والتَّعريب.

خام�سًا ــ  الإفادة من التَّجارب العربية ومنها التجربة ال�س�رية يف تعريب الطب 
وتط�يرها.

�ساد�سًا ــ  ت�فري م�سطلحات علمية باللغة العربية.

�سابعًا ــ  اإجناز جمم�عة كافية من املراجع العربية العلمية الأ�سا�سية يف العل�م 
الطبية.

ثامنًا ــ  ت�فري العدد الكايف من الدوريات العلمية العربية الطبية لن�سر البح�ث 
العربية الأ�سيلة فيها.

ة اأجنبية واحدة، على الأقل، متكنهم من  تا�سعًا ــ  تاأمني اإجادة الطالب لُلغة حيَّ
متابعة التط�ر العلمي.

تدري�ض  اأهمية  على  ال�س�ء  لت�سليط  اأطيافه  بجميع  الإعالم  عا�سرًا ــ  ت�سخري 
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الطب بالعربية.

املدار�ض  يف  �ض  تدرَّ التي  العربية  اللغة  مناهج  اأن  من  حادي ع�سر ــ  التاأكد 
احلك�مية والأهلية ب�سفة عامة واملدار�ض العاملية ب�سفة خا�سة 

جمزئة من حيث املحت�ى وال�ساعات املخ�س�سة لتدري�سها.

ثاين ع�سر ــ  العناية بالكفاءات العلمية، وت�سجيع امل�ه�بني ورعايتهم؛ لي�سكل�ا 
م�سادر  من  م�سدرًا  العربية  البالد  ولت�سبح  واعدة،  علمية  ن�اة 

العل�م الطبية يف العامل، بدل اأن تك�ن م�ستهلكة ومتلقية فح�سب.

ــ ال�شتبانة: عا�شراً 

العربية، وعلى من  باللغة  عت على من در�ض الطب وال�سيدلة  هذه ال�ستبانة وزِّ
در�س�ا الطب وال�سيدلة بالإجنليزية:

عزيزي الطبيب، ناأمل التكرم بالإجابة عن الأ�سئلة الآتية ب�اقعية وقناعة �سخ�سية 
تامة.

ال�سم: .................... التخ�س�ض: .............. اخلربة:...................مكان العمل:.................

مالحظات اإ�شافيةالإجابةال�شوؤال

١- هل من املمكن تدري�ض العل�م الطبية باللغة 
العربية؟

2- ما ال�سع�بات التي ميكن اأن ت�اجهها عملية تعريب 
العل�م الطبية؟

٣- هل تعتقد اأن تعريب احل��سبة ي�ساعد على تدري�ض 
الطب باللغة العربية؟
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٤- هل ت�افق على اأن الطبيب الذي يدر�ض الطب 
بالعربية اأقدر على فهم �سك�ى املري�ض وبالتايل 

اأقدر على الت�سخي�ض ال�سحيح؟

5- هل تنجح براأيك فكرة تعريب جميع �سن�ف 
الأدوية املت�فرة يف ال�سيدليات؟

٦- هل يحتاج الطالب اجلامعي الذي يدر�ض الطب 
بالعربية اإلى درا�سة اللغة الإجنليزية؟ وملاذا؟

٧- هل تعتقد اأنك ل� در�ست الطب)بالإجنليزية/
بالعربية( يك�ن م�ست�اك العلمي واملهني اأف�سل 

مما اأنت عليه الآن؟

رت بتاأليف كتاب، اأو كتابة بحث بالعربية يف  ٨- هل فكَّ
جمال تخ�س�سك؟

رت بتاأليف كتاب، اأو كتابة بحث  ٩-  هل فكَّ
بالإجنليزية يف جمال تخ�س�سك؟

١٠- تعريب الطب �سرورة حتمية وو�سيلة لتتب�اأ 
العربية مكانتها املعه�دة، وو�سيلة لت�حيد الأمة، 

وحتقيق ه�يتها. ما راأيك؟

اأبرز النتائج  )التقريبية(  التي ا�سُتخل�ست من ال�ستبانة ما ياأتي:

بلغت ن�سبة الذين ي�سجع�ن تعريب الطب )%5٧(.. ١

الطب 2.  تعريب  على  قادرة  غري  العربية  اأمتنا  اأن  يرون   )%٨٠(
لأ�سباب تتعلق بالتقنية الإلكرتونية، و�سعف احل��سبة، واأن التجربة 

ال�س�رية وقف جناحها عند حد ومل جتاوزه.
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)٦٠%( راأوا اأن تعريب احل��سبة ي�ساعد على تدري�ض الطب باللغة ٣. 
العربية.

اأقدر ٤.  بالعربية  الطب  يدر�ض  الذي  الطبيب  اأن  على  اأكدوا   )%٧٠(
على فهم �سك�ى املري�ض وبالتايل اأقدر على الت�سخي�ض ال�سحيح.

)٩٠%( يرون اأنه ل داعي لتعريب �سن�ف الأدوية.5. 

)١٠٠%( اأكدوا على اأهمية تعلم اللغة الإجنليزية ملعرفة ما ي�ستجد ٦. 
من معارف ودرا�سات يف العامل.

العلمي ٧.  م�ست�اهم  اأن  ليرون  بالعربية  الطب  در�س�ا  ممن   )%٧٨(
يك�ن اأف�سل ل� اأنهم در�س�ا الطب بالإجنليزية، بينما )٨٠%( ممن 
اأف�سل  يك�ن  م�ست�اهم  اأن  يعتقدون  ل  بالإجنليزية  الطب  در�س�ا 

فيما ل� در�س�ا الطب بالعربية.

)٦2%( اأكدوا على اأن درا�سة الطب بالعربية اأجدى من حيث الفهم ٨. 
وال�ستيعاب والإحاطة بجميع اأبعاد الفكرة ودقائقها.

اأو ٩.  كتاب،  بتاأليف  يفكروا  مل  بالعربية  الطب  در�س�ا  ممن   )%٩٠(
�سيكتب�نه  الذي  البحث  اأن  ولقناعتهم  ال�قت  ل�سيق  بحث؛  كتابة 

بالعربية وين�سرونه قد ل يجد من يقروؤه.

بح�ثا . ١٠ كتب�ا  اأنهم  بالإجنليزية  الطب  در�س�ا  ممن   )%١٦( اأكد 
للح�س�ل على ترقيات وظيفية، ف�سال عن التفاعل الذي يلق�نه من 

الدوريات الطبية العاملية مع بح�ثهم.

)٨٨%( راأوا اأن تعريب الطب �سرورة حتمية وو�سيلة لتتب�اأ العربية ١١. 
مكانتها املعه�دة، وو�سيلة لت�حيد الأمة، وحتقيق ه�يتها. 
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المصادر والمراجع:

اأدب الكاتب، ابن قتيبة، ط2 )بريوت: م�ؤ�س�سة الر�سالة، ١٤2٠هـ/١٩٩٩م(.	•
العربية، جمال اجلار 	• باللغة  تعليم الطب  اآراء طالب الطب وم�اقفهم من 

اهلل ولبنى الأن�ساري، جملة طب الأ�سرة واملجتمع، ١٩٩5م.
الأ�سل العربي ملفردات طب العي�ن، د.حممد عبدالعزيز )القاهرة: مطبعة 	•

الفت�ح، ١٩٧5م(.
اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم، ابن تيمية، �سبكة �سيد الف�ائد، رابط:	•

.www.saaid.net/aldawah/416.htm

البعد ال�سيا�سي لق�سية اللغة العربية، عبداهلل النفي�سي، �سمن كتاب: اللغة 	•
العربية اأ�سئلة التط�ر الذاتي وامل�ستقبل، �سل�سلة كتب امل�ستقبل العربي)٤٦(، 

)بريوت: مركز درا�سات ال�حدة العربية، اأكت�بر 2٠٠5م(.
تدري�ض فن�ن اللغة العربية، علي اأحمد مدك�ر )القاهرة: دار الفكر العربي، 	•

2٠٠٦م(.
فريان، 	• اآل  حممد  بن  حمد  د.  بالعربية،   الطب  تعليم  يف  ناجحة  جتارب 

www.arabi� ال�سبكي: الرابط  اجلاللة،  �ساحبة  العربية  اللغة   �سحيفة 
.clanguageic.org

ط2 	• ال�سباعي،  اأحمد  د.زهري  العربية،  باللغة  الطب  تعليم  يف  جتربتي 
)الدمام: نادي املنطقة ال�سرقية الأدبي، ١٤٤١هـ/١٩٩٤م(.

منتدى 	• الهاليل،  �سادق  الطب،  وعل�م  العل�م  تعريب  يف  العربية  التجربة   
جممع اللغة العربية على ال�سبكة العاملية، الرابط:

www.m�a�arabia.com/vb/archive/index.php/t�900.html

عامل 	• جملة  ال�سارة،  قا�سم  املنهج(،  )اإ�سكالية  العلمي  امل�سطلح  تعريب 
الفكر، املجلد )١٩(، العدد الرابع، ١٩٨٩م.

http://www.saaid.net/aldawah/416.htm
http://www.arabiclanguageic.org.
http://www.arabiclanguageic.org.
http://www.arabiclanguageic.org.
http://www.m-a-arabia.com/vb/archive/index.php/t-900.html
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الرابط: 	• ال�ساملة،  املكتبة  الإدري�سي،  عبدال�هاب  الأم،  بلغة  الطب  تعليم 
www.shamela.ws

والعل�م 	• الطب  كلية  عميد  الإدري�سي:  عبدال�هاب  الأم،  بلغة  الطب  تعليم 
الإ�سالمية يف جامعة اأم درمان الإ�سالمية.

العربية 	• اللغة  جممع  ال�سيد،  حمم�د  وحل�ل،  اآفاق  العربية  للغة  التمكني 
بدم�سق، ج2، جملد )٨٣(، ربيع الأول، �سنة ١٤2٩هـ.

ط١ 	• الك�سمريي،  رفعت  اأحمد  الطبية،  امل�سطلحات  يف  العربية  اجلذور 
)م�سر: ال�سرقية، 2٠٠٦م(.

ح�سني، 	• اآل  عبداهلل  بن  �سع�د  التعليم،  يف  واأثرها  العربية  اللغة  خ�سائ�ض 
اأحد الأبحاث التي قدمت بالحتفاء العربية يف ي�مها العاملي ب�سراكة مركز 
بجامعة  العربية  اللغة  وكلِّية  العربية،  اللغة  حلماية  الدويل  عبداهلل  امللك 

الإمام، ١٤٣٦هـ/2٠١5م.
للمالين، 	• العلم  دار  )بريوت:  ال�سالح  �سبحي  اللغة،  فقه  يف  درا�سات 

2٠٠٩م/١٤٣٠هـ(.
درا�سة حتليلية ملحت�ى مادة القراءة الطبية يف كلية الطب، نقاًل عن بحث 	•

مقدم مل�ؤمتر علم اللغة الثالث )التعليم باللغات الأجنبية  يف العامل العربي( 
للدكت�ر اإبراهيم بن علي الدبيان.

ال�سباعي وماجد عثمان، ورقة 	• دفاع عن تعليم الطب باللغة العربية، زهري 
علمية مت تقدميها يف م�ؤمتر تعليم التعليم الطبي بالك�يت يف اإبريل ١٩٩٦م، 

.www.acmls.org/conf/conf14.htm :الرابط
اللغة 	• جممع  التعريب،  جملة  والتعريب،  الرتجمة  يف  العلمي  امل�سطلح  دور 

العربية بدم�سق، العدد )١٤(، ١٩٩٧م.
�سحى الإ�سالم، اأحمد اأمني، رابط امل��س�ع على �سبكة الأل�كة: 	•

www.alukah.net/literature_language/0/342/#ixzz3vDjsK9xx

http://www.shamela.ws
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فقه اللغة، اأب� من�س�ر الثعالبي، ط١)بريوت: دار املنهاج. د.ت(.	•
القان�ن، ابن �سينا، ط١ )بريوت: دار الكتب العلمية، ١٤2٠هـ/١٩٩٩م(.	•
قدرة اللغة العربية على م�سايرة الإبداع والتجديدات يف جمال العل�م الطبية 	•

والطبيعية، د.حمزة الكتاين، املكتبة ال�ساملة.
العربية 	• الدار  )بريوت:  ط١  الأوراغي،  د.حممد  القراآن،  ح�سارة  ل�سان 

للعل�م نا�سرون، اجلزائر: من�س�رات الختالف، الدارالبي�ساء: دار الأمان، 
2٠١٠م(.

ل�سان العرب، ابن منظ�ر، ط٦ )بريوت: دار �سادر، ١٤2٨هـ/2٠٠٨م(.	•
ط2 	• خليفة،  اأ.د.عبدالكرمي  احلديث،  الع�سر  يف  والتعريب  العربية  اللغة 

ان: جممع اللغة العربية الأردين، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م(. )َعمَّ
اللغة العربية ه�يتنا، جملة الفي�سل، العدد 2١٨، اململكة العربية ال�سع�دية، 	•

الريا�ض.
اللغة العربية كائن حي، جرجي زيدان، ط١ )بريوت: دار اجليل، ١٩٨٨م(.	•
القت�سادية 	• اجلمعية  )م�سقط:  املراياتي  حممد  والتنمية،  اله�ية  اللغة 

العمانية، 2٠٠٧م(.
متى يتكلم العلم العربية؟ )الطب من�ذجًا(، حما�سرة األقيت مبركز امللك 	•

في�سل، امل��سم الثقايف، ١٤2٧/١٠/١٦هـ، من�س�رة يف �سبكة الأل�كة:
www.alukah.net/literature_language/0/115

جملة الأمة، الدكت�رة نحالوي، العدد ال�سابع والأربع�ن، ربيع الآخر ١٤٠٤هـ.	•
جملة البيان، العدد )٣٤٣(، ربيع الأول، ١٤٣٧هـ.	•
جملة التعريب، جممع اللغة العربية بدم�سق، العدد )٤٩(، 2٠١5م.	•
جملة الرافد، �ساهر يحيى وحيد، ن�فمرب 2٠٠٤م، الإمارات العربية املتحدة.	•
جملة العربي، العدد )٣٠٧(، الك�يت، رم�سان ١٤٠٤هـ.	•
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جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، حامد عبدالقادر، عدد )١2(.	•
املعجم ال��سيط، جمم�عة من امل�ؤلفني، ط٤ )القاهرة: جممع اللغة العربية 	•

مب�سر، ١٤25هـ/2٠٠٤م(.
معجم عجائب اللغة، �س�قي حمادة )بريوت: دار �سادر، ١٤2٩هـ/2٠٠٩م(.	•
 مقالة للدكت�ر ح�سان الطيان، �سبكة الأل�كة: 	•

www.alukah.net/literature_language/0/1913/#ixzz�
3vDgF9sDN

نبهان، جملة 	• يعرب  ال�سحية،  العل�م  العرب يف جمال  مالمح من ح�سارة 
تعريب، العدد )٤٩(، جممع اللغة العربية بدم�سق، 2٠١5م.

للن�سر 	• امل��س�عة  اأعمال  م�ؤ�س�سة  العاملية، ط2 )الريا�ض:  العربية  امل��س�عة 
والت�زيع، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م(.

م�قف طالب الطب من تعريب التعليم الطبي، �سليمان ال�سحيمي وعدنان 	•
اأحمد البار، ر�سالة اخلليج العربي، العدد )٤2(، ١٩٩2م.

• 	Stedman’s Medical Dictionary, 23rd edition, the Wil�
  .liam’s& Wilkin’s Company. USA

• 	.WWW.MedTerm.com
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اال�شمعنوان امل�شاركة

كلمة املركز
 الأمني العام 

د.عبداهلل بن �سالح ال��سمي
5

كلمة اجلمعية
رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية 

العلمية ال�سع�دية للغة العربية
د.اأحمد بن حممد الع�سيب

٧

اإ�سهامات اللغة العربية يف التط�ر 
العلمي والفكري على مدى 

القرون
٩اأ.د. عبدالعزيز بن حميد احلميد

العربية والعل�م: نح� كتابة علمية 
�سحيحة.

25اأ.د. اإبراهيم بن حممد ال�ست�ي
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اال�شمعنوان امل�شاركة

و�سائل النُّه��ض باللغة العربية يف 
امليادين املعرفية والعلمية

٣٩ اأ.د. عبدالعزيز بن �سالح العمار

واقع اللغة العربية الي�م يف 
املجالت العلمية والتقنية.

5١د. عبداهلل بن حممد الأن�ساري

تدري�ض العل�م التطبيقية باللغة 
 العربية 

)تدري�ض الطب من�ذجًا(
٨٩اأ. بدر بن حممد عيد احل�سني
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اإ�سهامات اللغة العربية يف التطور العلمي والفكري على مدى القرون.	•
اأ.د. عبدالعزيز بن حميد احلميد

العربية والعلوم: نحو كتابة علمية �سحيحة.	•
اأ.د. اإبراهيم بن حممد ال�ستوي

و�ض باللغة العربية يف امليادين املعرفية والعلمية.	• و�سائل النهُّ
اأ.د. عبدالعزيز بن �سالح العمار

واقع اللغة العربية اليوم يف املجاالت العلمية والتقنية.	•
د. عبداهلل بن حممد االأن�ساري

تدري�ض العلوم التطبيقية باللغة العربية )تدري�ض الطب منوذجاً(.	•
اأ. بدر بن حممد عيد احل�سني
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